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A munkadokumentum röviden felvázolja a jelentés célját és hatályát. Az előadó általános 
áttekintést ad a helyzetről, a felhasználási problémák mögött meghúzódó okokról, és több 
lehetséges megoldást sorol fel, amelyeket a jelentésben elemezni kell.  

1. Előzmények

A strukturális és kohéziós alapok felhasználását az 1990-es évek vége óta az uniós kohéziós 
politika végrehajtásával kapcsolatos egyik fő problémának tartják. Sok tagállam számára 
nehézséget okozott az EU költségvetéséből származó strukturális és kohéziós alapok 
felhasználása, különösen a csatlakozást követő első évek során. Ennek a saját 
kezdeményezésű jelentésnek a célja a problémák, a mögöttes okok és a jelenlegi 
programozási időszak (2007–2013) helyes gyakorlatainak megvizsgálása, valamint a 
tanulságok levonása az EU jövőbeli kohéziós politikájára nézve.

2. A felhasználás fogalommeghatározása és háttere

Felhasználási képesség alatt az előadó azt érti, hogy egy tagállam milyen mértékben képes 
hatékony és eredményes módon elkölteni a strukturális és kohéziós alapokból kiutalt pénzügyi 
forrásokat.
 Ez a képesség szükséges ahhoz, hogy az uniós alapokból rendelkezésre álló források a lehető 
legnagyobb mértékben hozzá tudjanak járulni a gazdasági és a társadalmi kohézióhoz. A 
felhasználási képesség a kereslet oldaláról a projektpályázók elfogadható projektek 
létrehozására irányuló tényleges képességét jelenti. Kínálati oldalról a felhasználási 
képességet három fő tényezővel lehet meghatározni:

 a GDP alapján meghatározott és mért makrogazdasági felhasználási képesség;
 pénzügyi felhasználási képesség, amelyet úgy határoznak meg, mint az EU által 

finanszírozott programok és projektek társfinanszírozására, a nemzeti hozzájárulások 
többéves költségvetésekben való tervezésére és garantálására, valamint a különféle 
programokba és projektekbe bevont partnerek hozzájárulásainak beszedésére való 
képességet;

 igazgatási képesség, amelyet úgy határoznak meg, mint a központi és helyi hatóságok 
alkalmasságát és képességét arra, hogy programokat, valamint megfelelő és időszerű 
projekteket készítsenek elő, döntsenek ezekről, biztosítsák a bevont partnerek közötti 
koordinációt, eleget tegyenek az igazgatási és beszámolási követelményeknek, 
finanszírozzák és nyomon kövessék a programok és projektek végrehajtását, és 
elkerüljék a szabálytalanságokat.

A felhasználási képesség nem paraméter, hanem változó. Ez a különböző tagállamokban 
széles skálán mozog, ezért egyéni megoldásokra van szükség.

Ezzel összefüggésben a lehető legtöbb pénzügyi támogatás felhasználására való törekvés a 
tagállamok részéről folyamatos erőfeszítéseket igényel, és a folyamat minden szakaszában 
szükségessé teszi a helyi és regionális igazgatási szint bevonását.

3. A felhasználás szintje a jelenlegi programozási időszakban

A következő ábrák a strukturális és kohéziós alapok jelenlegi időszakbeli, országonkénti 
felhasználásának mértékét, valamint az előző időszakkal szembeállított kumulatív adatokat 
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mutatják be. 

A 2007–2013-as időszak kifizetései 2011. január 25-ig
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Havonta kifizetett időközi kifizetések 2009 óta 

Összes felhalmozott kifizetés évente
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4. A felhasználási problémák mögött meghúzódó okok

4.1. Kezdeti problémák a programozási időszak elején

A tagállamok számára nehézséget jelentett a megfelelésértékelési eljárások lebonyolítása az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet által meghatározott új irányítási és ellenőrzési rendszert illetően. Ez 
késedelmes kifizetésekhez vezetett, mivel a rendszer Bizottság általi jóváhagyása előfeltétele 
volt az első időközi kifizetéseknek. Ezenkívül a két programozási időszak (2000–2006 és 
2007–2013) párhuzamos végrehajtása szintén jelentős tehernek tekinthető, amely 
késedelmeket okozott a jelenlegi időszak kezdetén. 

4.2. Pénzügyi problémák

A globális gazdasági recesszió hatása sok tagállamban nehézségeket okozott az alapok 
felhasználása terén. Ennek következményei az eredmények megvalósításával kapcsolatos 
problémákban, a várt igények megváltozásában és a nemzeti és helyi közfinanszírozás 
erősödő korlátozásaiban mutatkoztak meg. Még nehezebbé vált elegendő forrást találni a 
projektek társfinanszírozásához.
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4.3. Szabályozási előírások

A 2007–2013-as szabályozási keret általánosan növelte az egyértelműséget a korábbi 
változathoz képest, ugyanakkor további erőfeszítések szükségesek. A tagállamok szabályozási 
előírásokkal kapcsolatos nehézségeit többek között összeegyeztethetetlenségi problémák 
okozták, mivel egyes esetekben az Európai Bizottság előírásai nem voltak összeegyeztethetők 
a fennálló nemzeti szabályokkal, amelyeket módosítani kellett. 

További problémákat okoztak az uniós és nemzeti szabályok megállapításának és 
bevezetésének, illetve a kapcsolódó útmutatásoknak a késedelmei, valamint a szabályok 
hiányosságai és a nem világos szabályok. Egyes szabályozási előírások további kiigazítást 
igényelnek a végrehajtás során szerzett tapasztalatok figyelembevétele érdekében. Ezen 
túlmenően a támogathatósági szabályok meghatározása is nehézségeket okozott. Egyes 
területi együttműködési operatív programok esetében nehézségeket tapasztaltak a nemzeti 
támogathatósági szabályokkal kapcsolatban, mivel a részt vevő tagállamok számától függően 
számos különböző nemzeti szabályrendszer áll fenn. 

Jelentős késedelmeket lehetett megfigyelni az útmutatók fordításában és a pontosítások 
Bizottságtól való beszerzésében, pl. a környezeti hatásvizsgálatokat és a költségek 
elszámolhatóságát illetően. További nehézségeket okozott a nemzeti előírások gyakori 
változása és az Európai Bizottság útmutatójának következetlensége, mivel az uniós 
intézmények a pénzügyi terv során változtattak a szabályok értelmezésén. 

4.4. Szervezeti követelmények

A tagállamok szervezeti követelményekkel kapcsolatos nehézségeit az új intézmények 
létrehozásának szükségessége, a hatóságok közötti nem elégséges elkülönülés, az 
intézmények közötti hierarchiával kapcsolatos problémák, valamint a feladatok és 
felelősségek elosztásával kapcsolatos problémák okozták. Egyes esetekben túl sok szervezetet 
hoztak létre, és párhuzamos funkciók jöttek létre.

4.5. Emberi erőforrások

Az általános rendelet nem állapít meg semmilyen konkrét követelményeket az irányítási és 
ellenőrzési követelményeknek való megfeleléshez szükséges személyzet minőségét és 
mennyiségét illetően. A nagyobb igényeket támasztó ellenőrzési követelmények fényében 
nemzeti és regionális szinten fontos problémát jelent a személyzet korlátozott létszáma és 
elégtelen képzettsége. Nehézségek mutatkoztak a személyzet megtartását illetően. A 
közszektorbeli foglalkoztatás válság okán történő korlátozása a kiszervezett ellenőrzések 
számának növekedését vonja maga után. A személyzet Bizottságon belüli rotációja 
változásokhoz vezethet bizonyos szabályok értelmezésében az operatív program végrehajtása 
alatt. 

4.6. Információs technológiai rendszerek



PE460.928v01-00 8/9 DT\861336HU.doc

HU

Jelentős késedelmek voltak megfigyelhetők az információs technológiai rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos nehézségek miatt, a kommunikációs és információs rendszerekre 
vonatkozó nem kellően világos vagy megkésett bizottsági útmutatás miatt, valamint a 
kommunikációs és információs rendszerekre vonatkozó nemzeti útmutatás minősége és 
időszerűsége miatt.

4.7. Ellenőrzési követelmények

A megerősített ellenőrzési követelmények nagyobb világosságot biztosítottak, ugyanakkor 
hiányzik az ellenőrzés és a tartalom közötti egyensúly. A 2007–2013-as szabályozási 
előírások eltolódtak az ellenőrzési kérdések felé, és ezért elvonják a figyelmet a tartalomról. A 
kedvezményezetteket elrettentik az ellenőrzési követelmények, a strukturális alapok irányítói 
pedig több időt szentelnek az ellenőrzési követelményeknek való megfelelés értékelésére, 
mint az operatív program célkitűzéseinek elérésére. Ráadásul a nemzeti ellenőrzési 
követelmények gyakran meghaladják az uniós rendelet követelményeit.

5. Legjobb gyakorlatok, a felhasználási képesség javítására irányuló javaslatok

A strukturális és kohéziós alapokra vonatkozó szabályok bonyolultak, ezért nehezen 
teljesíthetők, ami hibákhoz vezet. A tagállamok ezért aránytalanul sok időt töltenek azzal, 
hogy megpróbálják kezelni és ellenőrizni ezeket a hibákat. Ha csökkenteni kívánjuk a hibákat, 
és növelni kívánjuk a hatékonyságot, akkor a folyamat egyszerűsítésére kell 
összpontosítanunk. A hangsúlyt inkább az eredmények megvalósításával szembeni 
kifizetésekre kell helyezni, nem pedig a bemenetek ellenőrzésére. Mérlegelni lehetne, hogy 
lehetséges lenne-e a formai szabálytalanságok helyett sokkal inkább a csalásra, valamint a 
szabálytalanságok differenciáltabb kezelésére összpontosítani, amely az azonosított 
szabálytalanság súlyosságától függően rugalmasságot tenne lehetővé. Szükséges lehet 
átgondolni a projektkiadások hibahatárát. Erősíteni kell a támogatás volumene és az 
ellenőrzési követelmények közötti arányosságot. Fokozni kell az ellenőrzési tevékenység 
koordinációját.

Jobb egyensúlyt kell elérni egyfelől az uniós kiadások jogszerűségének és 
szabályszerűségének biztosításához szükséges szabályok és eljárások, másfelől a kohéziós 
politika teljesítményorietáltabbá és költséghatékonyabbá tétele között. A Bizottságnak 
javaslatot kell tennie arra, hogy miként lehet jobban a célkitűzések elérésére összpontosítani, 
a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást illető fő elvektől való eltérés nélkül.

Rendkívül fontos az uniós költségvetés és a tagállamoknak szóló világos és egyértelmű 
szabályok és útmutatók kellő időben történő elfogadása.

Jelentős tér mutatkozik a programozási és a végrehajtási rendszerek szorosabb 
összehangolására. A szabályok és eljárások harmonizálása egyszerűsített teljesítési 
rendszerekhez vezethet, és ösztönözheti a potenciális kedvezményezettek részvételét az EU 
által társfinanszírozott programokban. Mérlegelni lehetne a rugalmasság növelésének 
lehetőségét az ESZA-típusú fellépések támogatására az ERFA-programokban és fordítva.

A hatékonyság és a felhasználás javítására a következő egyéb lehetőségek kínálkozhatnak:
 a tagállami végrehajtási struktúrák közötti hálózati együttműködés;
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 a személyzet odavonzását és megtartását célzó ösztönzők a tagállamokban;
 harmonizált információs és kommunikációs rendszerek bevezetésének megvizsgálása, 

a tagállami irányítási és ellenőrzési rendszerekben fennálló különbségek szem előtt 
tartásával;

 a nagyobb igényt támasztó ellenőrzési követelmények kezelése a 
kedvezményezetteknek nyújtott támogatás révén;

 a kohéziós politikát decentralizálni kellene a helyi fejlesztési megközelítéseken 
keresztül;

 a régiók részvételének növelése a teljes folyamat különböző szakaszai alatt;
 egy „INTERREG BŐVÍTÉS” nemzetközi együttműködési program létrehozása a nagy 

felhasználású és az alacsony felhasználású régiók közötti együttműködés javítása 
érdekében;

 a köz- és magánszféra közötti partnerség keretében megvalósított projektek számának 
növelése;

 a szankciók állandó alkalmazása a forrásokkal való gondatlan gazdálkodás esetén.

6. Munkamódszer és eljárás

E munkadokumentum egyik célja, hogy gyümölcsöző vitát kezdeményezzen a Regionális 
Fejlesztési Bizottság tagjaival. Ezért e munkadokumentum csupán az előadó kezdeti 
álláspontját ismerteti, amelynek részletesebb bemutatására a jelentéstervezetben kerül sor. 

Az előadó szoros együttműködést kíván folytatni az árnyékelőadókkal, valamint a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság előadójával, aki az 50. cikk (társbizottsági eljárás) 
alapján véleményt fog készíteni. Ezenkívül a Regionális Fejlesztési Bizottság valamennyi 
tagját felkérik arra, hogy a kérdés megvitatása során ismertessék véleményüket annak 
érdekében, hogy a jelentéstervezet konstruktív észrevételekkel gazdagodhasson.


