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JAVASLATOK

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

1. üdvözli a Számvevőszék „Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) támogatott 
pénzügyi konstrukciók kkv-k részére” című, 2/2012. sz. különjelentését; úgy véli, hogy 
egy ilyen ellenőrzési jelentés a 2007–2013-es jogalkotási ciklus végén is rendkívül 
hasznos lenne, hiszen további következtetésekre adna módot a kkv-k részére az ERFA 
általi társfinanszírozásban biztosított pénzügyi konstrukciók teljesítménye 
vonatkozásában;

2. elismeri, hogy a fiskális megszorítások és a magánszektor korlátozott hitelfelvételi 
kapacitása korában a kkv-knak fokozott európai támogatást kell nyújtani, hogy 
folytatódjék a munkahelyteremtés, az innováció és a növekedés; megjegyzi, hogy a 
kohéziós politika – mint a konvergencia és az egész Európai Unió fenntartható fejlődése 
szempontjából rendkívül fontos befektetési eszköz – a kkv-k számára nyújtott két fő uniós 
támogatási csatorna egyike; ezért hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikában a jövőben 
erősíteni kell a pénzügyi konstrukciók használatát a kkv-k vonatkozásában, hiszen így 
garantálni lehet a feltöltődő pénzalapokat, erősíteni lehet köz- és magánszféra partnerségét 
és az EU költségvetése révén multiplikátorhatás érhető el;

3. elismeri, hogy a Számvevőszék áttekintett néhány, az ERFA által társfinanszírozott, 
pénzügyi konstrukciókat is tartalmazó projektet a 2000–2006-os és a 2007–2013-as 
programozási időszakból, azonban rámutat arra, hogy a korlátozott számú elemzett projekt 
és tagállam nem biztos, hogy jól reprezentálják az ERFA-pénzeszközök felhasználását az 
EU egész területén; 

4. tudomásul veszi a Számvevőszék általános észrevételeit a strukturális alapok jelenlegi 
szabályozási keretének hiányosságairól, ami fő oka az intézkedések korlátozott 
eredményességének és hatékonyságnak; elismeri, hogy ezt az Európai Bizottság is 
felismerte az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezésekről és az 1083/2006/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló javaslat pénzügyi eszközökről szóló IV. 
fejezetében, valamint az uniós hitel- és tőkefinanszírozásról szóló közleményében; 
emlékeztet továbbá, hogy az Európai Parlament REGI bizottságának véleménye az 
innovatív pénzügyi eszközökről a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben 
(2012/2027(INI)) felszólított a pénzügyi eszközök jogi keretének azonnali egyértelművé 
tételére, egyszerűsítésére és átláthatóságának biztosítására, valamint a pénzügyi eszközök 
definícióira történő koherens jogi hivatkozások megteremtésére;

5. üdvözli a Számvevőszék megállapításait és ajánlásait a finanszírozási hiány kimutatása 
vonatkozásában; megjegyzi, hogy a következő programozási időszakra vonatkozó 
jogalkotási javaslatban ez a kimutatás kötelezővé válik egy előzetes értékelés formájában; 
felhívja a Bizottságot, hogy az alap-jogiaktus részeként vezesse be a megfelelő rendeletbe 
az előzetes értékelés szerepére és alkalmazására vonatkozó megfelelő követelményeket, 
beleértve mennyiségi mutatókat is; úgy véli, hogy a következő programozási időszakra 
vonatkozó jogalkotási javaslatban is foglalkozni kell a visszaforgathatósági rendelkezések 
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kérdésével;

6. felhívja a figyelmet a hitel- és tőkefinanszírozásról szóló bizottsági közleményben említett
kész konstrukciós pénzügyi eszközökről szóló rendelkezésre; egyetért a Számvevőszék 
arra vonatkozó ajánlásával, hogy tovább kell fejleszteni ezt az elképzelést, és felhívja a 
Bizottságot, hogy időben és a következő programozási időszak kezdete előtt készítsen 
konkrét javaslatokat a kész konstrukciós pénzügyi eszközök vonatkozásában;

7. támogatja a Számvevőszék arra irányuló felhívását, hogy határozzák meg egyértelműbben 
a tőkeáttétel fogalmát a pénzügyi eszközökben; hangsúlyozza azonban, hogy a magasabb 
tőkeáttétel megvalósítására irányuló nyomás fényében fontos emlékeztetni arra, hogy a 
pénzügyi eszközök a kohéziós politikában általában a fejletlenebb régiókban és a 
gazdasági nehézségekkel küzdő régiókban finanszíroznak projekteket azzal a céllal, hogy 
javítsák a piaci kudarcok és a szuboptimális befektetések miatt kialakult helyzeteket, ezért 
a kohéziós politikában a pénzügyi eszközök nem kizárólag a rövid távú nyereségre, hanem 
a magas társadalmi-gazdasági haszonra is összpontosítanak; rámutat, hogy a programok 
kialakításának és végrehajtásának többszintű irányítása és megosztott kezelése alapvető 
eleme a kohéziós politikának, ami lehetővé teszi a regionális és nemzeti hatóságok 
számára a programok tervezésében és végrehajtásában való részvételt; hangsúlyozza ezért, 
hogy a jogi keretnek bizonyos mértékig rugalmasnak kell maradnia a definíciók és a 
tőkeáttételre vonatkozó előírások terén is;

8. támogatja a Számvevőszék azon ajánlását, hogy a Bizottság biztosítson megbízható és 
szakmailag hatékony ellenőrzési és értékelési rendszert a pénzügyi eszközök 
vonatkozásában; kéri a Bizottságot, hogy kövesse a Számvevőszék arra vonatkozó 
ajánlását is, hogy szülessen megállapodás a tagállamokkal néhány mérhető, releváns, 
egyedi és egységes eredménymutatóról a pénzügyi eszközök vonatkozásában, ami 
egyaránt erősítené a monitoringot és az ellenőrzési folyamatokat;

9. emlékeztet, hogy a REGI bizottság véleménye az innovatív pénzügyi eszközökről a 
következő többéves pénzügyi keret vonatkozásában (2012_/2027(INI)) üdvözölte a
pénzügyi eszközök alkalmazásának kiterjesztését a kohéziós politikában valamennyi 
tematikus célkitűzésre és valamennyi KSK-alapra a következő programozási időszak 
során; elismeri, hogy a Bizottság már megerősítette annak lehetőségét, hogy az egész 
prioritási tengely pénzügyi eszközök révén valósuljon meg; úgy véli ezért, hogy lehetetlen 
minden, az ERFA által társfinanszírozott, kkv-kra vonatkozó pénzügyi eszköz integrálása 
tagállamonként egyetlen operatív programba, és hogy a tervezési folyamat racionalizálása 
és a késedelmek megszüntetése más eszközökkel, például a kötelező előzetes értékelés 
bevezetésével vagy a kész konstrukciós pénzügyi eszközök használatával érhető el.


