
PR\866286HU.doc PE464.796v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2010/2305(INI)

6.5.2011

JELENTÉSTERVEZET
A strukturális és kohéziós alapok felhasználásáról: tanulságok az EU jövőbeli 
kohéziós politikájára nézve
(2010/2305(INI))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Michael Theurer

A vélemény előadója (*):
Edit Bauer, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke



PE464.796v01-00 2/12 PR\866286HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ........................................................................................................................9



PR\866286HU.doc 3/12 PE464.796v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

A strukturális és kohéziós alapok felhasználásáról: tanulságok az EU jövőbeli kohéziós 
politikájára nézve
(2010/2305(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 174–178. 
cikkeire,

– tekintettel a Bizottság 2011. január 26-i, „Az Európa 2020 keretei közötti fenntartható 
növekedéshez hozzájáruló regionális politika” című közleményére (COM(2011)0017),

– tekintettel az Európa 2020 keretei közötti fenntartható növekedéshez hozzájáruló 
regionális politikáról szóló bizottsági szolgálati dokumentumra (SEC(2011)0092),

– tekintettel a 2010. október 25-i, „Kohéziós politika: Válasz a gazdasági válságra, az 
európai gazdasági fellendülési terv támogatására elfogadott kohéziós politikai 
intézkedések végrehajtásának felülvizsgálata” című bizottsági szolgálati dokumentumra 
(SEC(2010)1291),

– tekintettel a Bizottság 2010. március 31-i, „Kohéziós politika: 2010. évi stratégiai jelentés 
a 2007–2013 közötti időszak programjainak végrehajtásáról” című közleményére 
(COM(2010)0110),

– tekintettel a 2010. március 31-i, „Kísérő dokumentum a 2010. március 31-i bizottsági 
közleményhez – Kohéziós politika: 2010. évi stratégiai jelentés a 2007–2013 közötti 
időszak programjainak végrehajtásáról” című bizottsági szolgálati dokumentumra 
(SEC(2010)0360),

– tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK 
rendeletnek egyes követelmények egyszerűsítése és a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó 
egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. június 16-i 
539/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a 
marginalizált közösségeket segítő, lakásberuházási intézkedések támogathatósága 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. május 19-i 437/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek az 
energiahatékonyságba és a megújuló energiaforrásokba való lakásberuházások 

                                               
1 HL L 158., 2010.6.24., 1. o.
2 HL L 132., 2010.5.29., 1. o.
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támogathatósága tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. május 6-i 397/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK 
rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2009. április 7-i 284/2009/EK tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK 
rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2009. január 19-i 85/2009/EK tanácsi rendeletre3,

– tekintettel 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 rendeletre4,

– tekintettel az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre5,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre6,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK 
európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok 
meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendeletre7,

– tekintettel a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló, 2006. 
október 6-i 2006/702/EK tanácsi határozatra8,

– tekintettel a Bizottságnak a kohéziós politikához kapcsolódó programok végrehajtásáról 
szóló 2010. évi stratégiai jelentéséről szóló, a Külügyek Tanácsa 2010. június 14-i ülésén 
elfogadott tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. július 14-i, „Hogyan 
segíthető elő a hatékony partnerség a kohéziós politikai programok irányítása során a 
2007–2013-as időszak bevált gyakorlatai alapján” című véleményére (ECO/258),

                                               
1 HL L 126., 2009.5.21., 3. o.
2 HL L 94., 2009.4.8., 10. o.
3 HL L 25., 2009.1.29., 1. o.
4 HL L 210., 2006.7.31., 25. o.
5 HL L 210., 2006.7.31., 12. o.
6 HL L 210., 2006.7.31., 1. o.
7 HL L 371., 2006.12.27., 1. o.
8 HL L 291., 2006.10.21., 11. o.
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– tekintettel a Régiók Bizottsága 2010. december 1–2-i, „Kohéziós politika: 2010. évi 
stratégiai jelentés a 2007–2013 közötti időszak programjainak végrehajtásáról” című 
véleményére (CdR 159/2010),

– tekintettel a 2007–2013-as időszakra vonatkozó kohéziós politikai programok 
végrehajtásáról szóló 2010. évi jelentésről szóló, 2011. … -i állásfoglalására1,

– tekintettel „A valódi területi, társadalmi és gazdasági kohézió kialakításáról az EU-n belül 
– a globális versenyképesség elengedhetetlen feltétele?” című, 2010. december 14-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel „A strukturális alapokról szóló rendelet végrehajtásáról (2007–2013): a nemzeti 
kohéziós stratégiákról és az operatív programokról folytatott tárgyalások eredményei” 
című, 2009. március 24-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel a felhasználási képesség azt jelenti, hogy egy adott tagállam milyen mértékben 
képes hatékony és eredményes módon elkölteni a strukturális és kohéziós alapokból 
kiutalt pénzügyi forrásokat, és mivel 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,

B. mivel a felhasználási képesség nem paraméter, hanem változó, és mivel ez a különböző 
tagállamokban széles skálán mozog, ezért egyéni megoldásokra van szükség e képesség 
fejlesztéséhez,

C. mivel 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,

D. mivel a strukturális és kohéziós alapokra vonatkozó szabályok bonyolultak, ezért nehezen 
teljesíthetők, ami hibákhoz vezet, tagállamok ezért aránytalanul sok időt töltenek azzal, 
hogy megpróbálják kezelni és ellenőrizni ezeket a hibákat,

E. mivel a jelenlegi programozási időszakban az EU-hoz csatlakozott tagállamok a 
felhasználás tekintetében különösen jelentős nehézségekkel néznek szembe annak 
következtében, hogy az előcsatlakozási alapokhoz viszonyítva lényegesen megnövekedett 
az alapokból rendelkezésre álló összeg,

1. rámutat arra, hogy 2010 folyamán előrelépés történt a felhasználási képesség és a 
kohéziós politika költségvetési végrehajtása terén, és elismeri az európai 
gazdaságélénkítési terv kohéziós politikával kapcsolatos intézkedéseinek a programok 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0000.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0473.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0165.
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végrehajtásának felgyorsítására, valamint a kedvezményezetteknek szánt finanszírozás 
nyújtásának előmozdítására gyakorolt pozitív hatását;

2. rámutat arra, hogy a felhasználási problémákat a következő fő tényezők idézték elő:

 a programozási időszak elején nehézséget jelentett a megfelelésértékelési eljárások 
lebonyolítása az új irányítási és ellenőrzési rendszert illetően;

 globális gazdasági recesszió;

 nem volt elegendő forrás a projektek társfinanszírozásához;

 az uniós és nemzeti szabályok megállapításának és bevezetésének, illetve a 
kapcsolódó útmutatásoknak a késedelmei, valamint a hiányos és nem világos 
szabályok;

 késedelmek az útmutatók fordításában és a pontosítások Bizottságtól való 
beszerzésében, valamint a Bizottság útmutatójának következetlensége;

 túl bonyolult és túl szigorú nemzeti előírások, valamint az azokban végrehajtott 
gyakori változtatások;

 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;

 a személyzet korlátozott létszáma és elégtelen képzettsége nemzeti és regionális 
szinten, valamint nehézségek a személyzet megtartását illetően;

 az információs technológiai rendszerek létrehozásával kapcsolatos nehézségek;

 az ellenőrzés és a tartalom közötti egyensúly hiánya;

 nem megfelelő kezdeti felkészítés a projektek végrehajtásához, valamint az új 
projektek hiánya;

 politikai késztetésű változtatások a beruházási prioritásokban;

3. újólag megismétli, hogy uniós és nemzeti szinten is egyszerűsíteni kell a szabályokat és 
eljárásokat anélkül, hogy ez jelentős nehézségekkel járna a kedvezményezettek 
szempontjából; úgy véli, hogy az egyszerűsítés hozzá fog járulni a pénzeszközök gyors
elosztásához, a magasabb felhasználási arányhoz, a nagyobb hatékonysághoz, kevesebb 
hiba előfordulásához és a kifizetési időszakok lerövidítéséhez; úgy gondolja, hogy 
egyensúlyt kell teremteni a szabályok és eljárások egyszerűsítése, illetve stabilitása között;

4. az a véleménye, hogy a hangsúlyt inkább az eredmények megvalósításával szembeni 
kifizetésekre kell helyezni, nem pedig a bemenetek ellenőrzésére; ezzel összefüggésben 



PR\866286HU.doc 7/12 PE464.796v01-00

HU

úgy véli, hogy jobb egyensúlyt kell elérni egyfelől az uniós kiadások jogszerűségének és 
szabályszerűségének biztosításához szükséges szabályok és eljárások, másfelől a kohéziós 
politika teljesítményorientáltságának növelése és költséghatékonyabbá tétele között;

5. az a véleménye, hogy a formai szabálytalanságok helyett sokkal inkább a csalásra, 
valamint a szabálytalanságok differenciáltabb kezelésére kell összpontosítani, ami az 
azonosított szabálytalanság súlyosságától függően rugalmasságot tenne lehetővé;

6. kiemeli, hogy erősíteni kell a támogatás volumene és az ellenőrzési követelmények 
közötti arányosságot, és hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ellenőrzési tevékenység 
koordinációját és a következő programozási időszakban egységes ellenőrzési elvet kell 
követni;

7. kiemeli, hogy rendkívül fontos a többéves pénzügyi keret, valamint a tagállamoknak szóló 
világos és egyértelmű szabályok és útmutatók kellő időben történő elfogadása, hogy a 
következő programozási időszak elején el lehessen kerülni a kezdeti nehézségeket;

8. kiemeli az ERFA, az ESZA és az EMVA közötti szinergiák előnyeit; az a véleménye, 
hogy növelni kell a rugalmasságot az ESZA-típusú fellépések támogatására az ERFA-
programokban, valamint hogy a szabályok és az eljárások harmonizációja egyszerűsített 
végrehajtási rendszerek kialakulásához vezethet, továbbá ösztönözheti a potenciális 
kedvezményezettek részvételét az EU által társfinanszírozott programokban; ezzel 
összefüggésben emlékeztet a keresztfinanszírozás lehetőségére, amelyet még nem 
használnak ki teljes mértékben;

9. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a projektek előkészítésére és 
állítsanak össze egy projektlistát, hogy minimalizálni lehessen a költségek túllépésének 
kockázatát és magas felhasználási arányt lehessen elérni;

10. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az 
uniós alapok kezeléséhez képzett személyzetet alkalmazzanak és tartsanak meg;

11. felkéri a tagállamokat, hogy végrehajtási struktúráik között hozzanak létre 
véleménycserére szolgáló fórumokat, illetve hálózatokat, hogy megvitassák a 
tapasztalatokat és nehézségeket, valamint kicseréljék a legjobb gyakorlatokat; arra is 
felkéri a tagállamokat, hogy támogatás biztosítása révén nyújtsanak segítséget a 
kedvezményezetteknek a nagyobb igényeket támasztó ellenőrzési követelmények 
teljesítéséhez;

12. felhívja a Bizottságot, hogy az ikerintézményi program tapasztalatai alapján hozzon létre 
uniós szintű együttműködési programot a nagy felhasználású és az alacsony felhasználású 
régiók közötti együttműködés javítása, valamint a legjobb gyakorlatok terjesztése 
érdekében;

13. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállami irányítási és ellenőrzési rendszerekben fennálló 
különbségek szem előtt tartásával vizsgálja meg a harmonizált információs és 
kommunikációs rendszerek bevezetését;

14. megjegyzi, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerség létrehozása gyakran hosszas és 
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fáradságos folyamat, mindazonáltal úgy véli, hogy a köz- és magánszféra közötti, jó előre 
előkészített partnerség hozzájárulhat a felhasználási képesség növeléséhez és a 
társfinanszírozással járó nehézségek megoldásához;

15. felhívja a tagállamokat, hogy teljes körűen tájékoztassák állampolgáraikat, valamint 
regionális és helyi hatóságaikat a finanszírozási lehetőségekről, a strukturális és kohéziós 
alapokból történő társfinanszírozásra való jogosultságról, a társfinanszírozási 
szabályokról, a visszatérítésre vonatkozó szabályokról, valamint arról, hol találhatók meg 
a pályázati felhívások;

16. újólag megismétli, hogy a többszintű kormányzás és a partnerség elve kulcsfontosságú 
tényezőnek számít az operatív programok hatékonysága és a nagy felhasználási kapacitás 
tekintetében; javasolja a tagállamoknak, hogy az operatív programok végrehajtása közben 
folyamatosan érvényesítsék a partnerség és az átláthatóság elvét, valamint hogy a 
szubnacionális szinteket is vonják be a kezdetektől a beruházási prioritások 
meghatározásába, magába a döntéshozatali folyamatba és a programok végrehajtásába;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

BEVEZETÉS

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. Ezért ez a jelentés a 
problémákat, a mögöttes okokat és a jelenlegi programozási időszak (2007–2013) helyes 
gyakorlatait vizsgálja, valamint levonja a tanulságokat az EU jövőbeli kohéziós politikájára 
nézve.

Háttér-információk

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.

A felhasználási problémák mögött meghúzódó okok

 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 
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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. 

 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.

 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.

 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.

 Humánerőforrás

Az általános rendelet nem állapít meg semmilyen konkrét követelményeket az irányítási 
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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. 

 Információs technológiai rendszerek

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.

 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.

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. Az előadónak az a véleménye, 
hogy egyszerűsíteni kell a szabályokat és az eljárásokat a magasabb felhasználási arány 
elérése, a hibák csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében. Ugyanakkor megfelelő 
egyensúlyt kell teremteni a szabályok és eljárások egyszerűsítése, illetve stabilitása között.

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. Még a projektkiadások hibahatárát is 
szükséges lehet átgondolni. Továbbá az egységes ellenőrzési elv alkalmazásával fokozni kell 
az ellenőrzési tevékenység koordinációját. Az előadó kiemeli, hogy erősíteni kell a támogatás 
volumene és az ellenőrzési követelmények közötti arányosságot.

Jobb egyensúlyt kell elérni egyfelől az uniós kiadások jogszerűségének és 
szabályszerűségének biztosításához szükséges szabályok és eljárások, másfelől a kohéziós 
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politika teljesítményorientáltságának növelése 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.

Az előadó hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos a többéves pénzügyi keret és a tagállamoknak 
szóló világos és egyértelmű szabályok és útmutatók kellő időben történő elfogadása.

Ezenkívül úgy véli, hogy 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.

Az előadó véleménye szerint a tagállamoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a projektek 
előkészítésére és a projektlista összeállítására a strukturális és kohéziós alapok sikeres 
kezelése érdekében. Ezen túlmenően erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy az uniós alapok 
kezeléséhez és végrehajtásához minden szinten képzett személyzetet alkalmazzanak és 
tartsanak meg.

Az előadó felhívja a figyelmet a tagállamok felhasználási képessége tekintetében 
megfigyelhető nagy különbségekre. Ezért javasolja, hogy a legjobb gyakorlatok cseréje 
céljából hozzanak létre együttműködési programot a tagállamok között. Végezetül újólag 
megismétli, hogy a strukturális és kohéziós alapok kezelésében fontos a többszintű 
kormányzás és a partnerség elve.


