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RÖVID INDOKOLÁS

A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságra reagálva az Európai Unió Tanácsa 
2008. december 11–12-i ülésén jóváhagyta az európai gazdaságélénkítési tervet, amely az 
európai gazdaságoknak a mostani kihívásokhoz való gyorsabb alkalmazkodását szolgáló, 
elsőbbséget élvező intézkedések meghozatalára irányul.

Gazdaságélénkítő csomagja keretében a Bizottság 2008 szeptemberében és novemberében 
számos szabályozási változást javasolt a kohéziós politika végrehajtási szabályainak 
egyszerűsítésére, valamint az ERFA- és az ESZA-programok előfinanszírozásának 
(előlegkifizetések) fokozására.

A 2009. június 3-án közzétett, „Közös elkötelezettség a foglalkoztatásért” című 
közleményében a Bizottság további intézkedéseket javasolt a munkahelyteremtés 
ösztönzésére és a válság munkahelyeket fenyegető hatásainak ellensúlyozására.

A Bizottság új erőfeszítéseket tart szükségesnek a közösségi források irányításának
megkönnyítéséhez annak érdekében, hogy felgyorsuljon a finanszírozás áramlása azon 
kedvezményezettek felé, akiket a gazdasági visszaesés a legsúlyosabban érint.

Ez a 2009. július 22-én elfogadott javaslat ezért további egyszerűsítő elemeket tartalmaz azzal 
az átfogó célkitűzéssel, hogy gyorsabbá váljon a tagállamok és a régiók társfinanszírozott 
beruházásainak megvalósítása, erősödjön a finanszírozásnak a gazdaság egészére, különösen a 
kis- és közepes vállalkozásokra és a foglalkoztatásra kifejtett hatása. A kis- és közepes 
vállalkozások képezik az európai gazdaság motorját, a fenntartható növekedés legfőbb 
letéteményesei, továbbá jelentős számú és minőségi munkahelyet hoznak létre.  Unió szerte 
mintegy 23 millió kkv működik, amelyek az Unió vállalkozásainak 99%-át teszik ki és ez 
megközelítőleg 75 millió munkahelyet jelent.  Néhány kulcsfontosságú iparágban, mint a 
textilipar, az építőipar vagy a bútoripar a kkv-k biztosítják a munkahelyek akár 80%-át.

A kohéziós politika szabályainak további egyszerűsítése és pontosítása kétségkívül pozitív 
hatással lesz a programok végrehajtásának ütemére főleg azáltal, hogy a nemzeti, regionális és 
helyi hatóságoknak világosabb és kevésbé bürokratikus szabályok állnak majd 
rendelkezésükre, amelyek révén rugalmasabban lehet a programokat az új kihívásokhoz 
igazítani.

A javaslat végrehajtásához szükség van a kohéziós politika általános rendelkezéseit 
tartalmazó 1083/2006/EK tanácsi rendelet módosítására.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közösségi alapok irányításának 
megkönnyítése, a tagállamok és a régiók 
beruházásainak felgyorsítása és a 
finanszírozás gazdasági hatásának erősítése 
érdekében tovább kell egyszerűsíteni a 
kohéziós politika szabályait.

(2) A közösségi alapok irányításának 
megkönnyítése, a tagállamok és a régiók 
beruházásainak felgyorsítása és a 
finanszírozás gazdasági munkahelyteremtő
hatásának erősítése érdekében tovább kell 
egyszerűsíteni a kohéziós politika 
szabályait.

Or. fr

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 2009. június 3-i „Közös 
elkötelezettség a foglalkoztatásért” című 
bizottsági közleményben körvonalazottak 
szerint a válság kiteljesedésekor a 
tagállamoknál a pénzforrások szűkössége 
miatt fellépő pénzforgalmi problémák 
ellensúlyozására, valamint a polgárokat és 
azon belül is a munkanélkülieket vagy a 
munkanélküliség által fenyegetetteket 
támogató aktív munkaerő-piaci 
intézkedések végrehajtásának 
felgyorsítására korlátozott időtartamra 
módosítani kell az időközi kifizetések 
kiszámítására vonatkozó rendelkezéseket. 
Az operatív programokra a programozási 
időszak egésze alatt alkalmazandó nemzeti 
társfinanszírozási kötelezettségek 
módosítása nélkül ezért helyénvaló, ha a 
Bizottság az időközi kifizetési 
kérelmekben szereplő közpénzből való 
hozzájárulást – amennyiben a tagállam 
ezt kéri – 100 %-osan téríti vissza az 

törölve
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ESZA által társfinanszírozott operatív
programok valamennyi prioritási tengelye 
esetében.

Or. fr

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az operatív programok szakszerű 
végrehajtása és az uniós finanszírozás 
optimális felhasználása szükséges annak 
az igénynek a megválaszolásához, hogy 
olyan aktív munkaerő-piaci intézkedéseket 
hajtsanak végre, mint a munkanélküliek 
képzése, a szerkezetátalakítás előrejelzése 
és kezelése, a képességek fejlesztése, 
valamint a fiatalok részére magas 
színvonalú gyakornoki programok 
biztosítása.  Az emberek foglalkoztatásban 
tartása vagy ismételt munkábaállása még 
fontosabbá és sürgősebbé válik a 
gazdasági és pénzügyi válság 
időszakában.  

Or. fr

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
1083/2006/EK rendelet
77 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A 77. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„77. cikk
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Az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
kifizetések kiszámításának közös szabályai
1. Az időközi kifizetések és a 
végsőegyenleg-kifizetések kiszámítása az 
egyes prioritási tengelyek tekintetében az 
adott operatív programról szóló 
határozatban megállapított 
társfinanszírozási rátának az igazoló 
hatóság által igazolt valamennyi 
költségnyilatkozatban szereplő, az adott 
prioritási tengely keretében említett 
elszámolható költségre való 
alkalmazásával történik.
Ugyanakkor az időközi kifizetéseken és a 
végsőegyenleg-kifizetéseken keresztüli 
közösségi hozzájárulás nem haladja meg a 
közpénzből való hozzájárulást és az 
operatív program engedélyezéséről szóló 
bizottsági határozatban az egyes prioritási 
tengelyek tekintetében megállapított, az 
alapokból származó támogatás maximális 
összegét.
2. Az (1) bekezdés első albekezdésétől 
eltérve, az ESZA által társfinanszírozott 
operatív programok esetében a 
tagállamok által 2010. december 31-ig 
elküldött költségnyilatkozatok alapján 
teljesített időközi kifizetéseknél –
amennyiben a tagállam a válságellenes 
intézkedések végrehajtásának 
megkönnyítése érdekében ezt kéri – a 
Bizottság kifizetheti az egyes prioritási 
tengelyekhez tartozó, az igazoló hatóság 
által igazolt költségnyilatkozatban az adott 
prioritási tengelynél szereplő közpénzből 
való hozzájárulás 100 %-át. Amennyiben
a tagállam él ezzel a lehetőséggel, a 
Bizottság ezt a rendszert alkalmazza az 
adott operatív program 
2010. december 31-ig elküldött összes 
időközi kifizetési kérelmére.
Az első albekezdés alapján kifizetett teljes 
összeg és az (1) bekezdés első albekezdése 
alapján számított összeg közötti 
különbséget a 2010. december 31-e után 
elküldött költségnyilatkozatok alapján 
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teljesített időközi kifizetések 
kiszámításához nem kell figyelembe venni. 
A 79. cikk (1) bekezdésében szereplő 
rendelkezés céljából és a végső egyenleg 
kifizetésének kiszámításakor ugyanakkor 
a különbséget figyelembe kell venni.”

Or. fr


