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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk és a kötelezettségvállalás 
visszavonásának szabályai vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen 
nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos 
rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0301),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
177. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez
(C7-0143/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Közlekedési Bizottság és a Halászati 
Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat az 1083/2006/EK tanácsi 
rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk és a 
kötelezettségvállalás visszavonásának 
szabályai vonatkozásában komoly 
nehézségekkel küzdő vagy ilyen 
nehézségek által fenyegetett egyes 
tagállamok pénzügyi irányításával 
kapcsolatos rendelkezések tekintetében 
történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A(z) …/…/EU rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
tagállamonként a 2007–2013-as időszakra 
vonatkozó összegek reálértéken mért 
szintjének 110 %-ában határozza meg a 
maximális támogatási összegeket. A 
szóban forgó felső határ által érintett
tagállamokat továbbra is meg kell védeni
a 2007–2013-as időszakra vonatkozóan 
elkülönített támogatási összegek 
automatikus visszavonásának kockázatától.

(6) A(z) …/…/EU rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
tagállamonként a 2007–2013-as időszakra 
vonatkozó összegek reálértéken mért 
szintjének 110 %-ában határozza meg a 
maximális támogatási összegeket. A 
szóban forgó felső határ két tagállamot 
súlyosan érint. Ezért további védelemre 
van szükség a 2007–2013-as időszakra 
vonatkozóan elkülönített támogatási 
összegek automatikus visszavonásának 
kockázatával szemben.

Or. en

Indokolás

Az úgynevezett kettős feltétel két tagállamot érint – Szlovákiát és Romániát.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) 2013. február 7–8-i 
következtetéseiben az Európai Tanács 
kijelentette, hogy valamennyi program 
kötelezettségvállalás-visszavonási eljárás 
alá tartozik az alapján, hogy egy adott 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó azon 
összegek, amelyeket egy N+3 időszakon 
belül nem használtak fel 
előfinanszírozásként, vagy amelyek 
tekintetében nem érkezik kifizetési 
kérelem, visszavonásra kerülnek.

Or. en

Indokolás

A 2013. február 7–8-i európai tanácsi következtetések (87) bekezdése nem csak azt mondja ki, 
hogy a kettős feltétel által érintett két tagállam (Románia és Szlovákia) számára segítséget 
kell nyújtani ahhoz, hogy gyakorlati megoldást találjanak a 2007–2013-as programozási 
időszakból származó forrásokkal kapcsolatban a kötelezettségvállalások automatikus 
visszavonása kockázatának csökkentésére, hanem mindenek előtt meghatározta azt, hogy a 
2014-től kezdődő következő európai többéves pénzügyi keret alapján valamennyi tagállam 
valamennyi programjára vonatkozóan alkalmazni kell az n+3-as kötelezettségvállalás-
visszavonási szabályt.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Tanács 2013. február 8-i 
következtetéseiben felkérte a Bizottságot 
annak feltárására, hogy milyen gyakorlati 
megoldások lehetségesek a Románia és 
Szlovákia részére biztosított 2007–2013. 
évi nemzeti pénzügyi keretekből származó 
támogatás automatikus visszavonásával 
járó kockázatok csökkentésére, adott 

(7) Az Európai Tanács annak feltárására 
is felkérte a Bizottságot, hogy milyen 
gyakorlati megoldások lehetségesek a 
Románia és Szlovákia részére biztosított 
2007–2013. évi nemzeti pénzügyi 
keretekből származó támogatás 
automatikus visszavonásával járó 
kockázatok csökkentésére, adott esetben az 
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esetben az 1083/2006/EK rendelet 
módosítása révén.

1083/2006/EK rendelet módosítása révén.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Tanács azt is hangsúlyozta, 
hogy biztosítani kell a valamennyi 
fejezetben foglalt kifizetések kezelhető 
szintjét és profilját annak érdekében, hogy 
korlátozni lehessen a fennálló költségvetési 
kötelezettségvállalásokat, nevezetesen az 
automatikus kötelezettségvállalás-
visszavonásra vonatkozó szabályok 
valamennyi fejezetre történő 
alkalmazásával. A(z) …/…/EU 
rendeletben [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] meghatározott felső határ 
által érintett tagállamokra vonatkozó 
kötelezettségvállalás-visszavonás 
szabályainak enyhítésére irányuló
rendelkezéseket a fennálló költségvetési 
kötelezettségvállalásokra gyakorolt 
hatásainak fényében kell elfogadni.

(8) Az Európai Tanács azt is hangsúlyozta, 
hogy biztosítani kell a valamennyi 
fejezetben foglalt kifizetések kezelhető 
szintjét és profilját annak érdekében, hogy 
korlátozni lehessen a fennálló költségvetési 
kötelezettségvállalásokat, nevezetesen az 
automatikus kötelezettségvállalás-
visszavonásra vonatkozó szabályok 
valamennyi fejezetre történő 
alkalmazásával. Tekintettel a 2013. 
február 7–8-i európai tanácsi 
következtetések (87) bekezdésére és a 
példa nélküli válságra, a
kötelezettségvállalás-visszavonás 
szabályainak enyhítésére irányuló 
rendelkezéseknek kiegyensúlyozottaknak 
kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az Európai Tanács a kötelezettségvállalás-visszavonási szabályt 2014-
től kezdődően meghosszabbította, az előadó javasolja a szabály rendszerezését és 2011-től 
kezdődően valamennyi tagállamra történő alkalmazását. Ez a kiegészítő fizetésre vonatkozó 
bizottsági javaslat első részéhez kapcsolódik, amelynek célja a szabály rendszerezése, és 
annak megakadályozása, hogy az európai kiigazítási programban részt vevő államok 
bármelyike is korlátozza a megnövelt társfinanszírozási ráta alkalmazását.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A 2011. és 2012. évre vonatkozó éves 
költségvetési kötelezettségvállalások 
automatikus visszavonásának 
kiszámítására kitűzött határidőt egy évvel 
meg kell hosszabbítani, de a 2015. 
december 31-én még nyitva álló 2012. évi 
költségvetési kötelezettségvállalást 2015. 
december 31-ig meg kell indokolni. Ez 
elősegíti majd, hogy javuljon az azon
tagállamokban vállalt operatív programok 
támogatási összegeinek felvétele, 
amelyeket érint a jövőbeli kohéziós 
politikához kapcsolódó támogatási 
összegeknek a 2007–2013 közötti időszak 
reálértéken mért szintjének 110 %-ban, 
történő maximalizálása. Ez a fajta 
rugalmasság szükséges ahhoz, hogy 
kezelhető legyen a programok vártnál 
lassúbb végrehajtása, ami különösen az 
említett tagállamokat érinti.

(9) A 2011., 2012. és 2013. évre vonatkozó 
éves költségvetési kötelezettségvállalások 
automatikus visszavonásának 
kiszámítására kitűzött határidőt egy évvel 
meg kell hosszabbítani. Ez elősegíti majd, 
hogy javuljon a tagállamokban vállalt 
operatív programok támogatási 
összegeinek felvétele. Ez a fajta 
rugalmasság szükséges ahhoz, hogy 
kezelhető legyen a programok vártnál 
lassúbb, egyes tagállamokat érintő 
végrehajtása.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az Európai Tanács 2014-től kezdődően meghosszabbította a 
kötelezettségvállalás-visszavonási szabályt, az előadó javasolja a szabály rendszerezését és 
2011-től kezdődően valamennyi tagállamra történő alkalmazását. Ez a kiegészítő fizetésre 
vonatkozó bizottsági javaslat első részéhez kapcsolódik, amelynek célja a szabály 
rendszerezése, és annak megakadályozása, hogy a programozási időszak végéig az európai 
kiigazítási programban részt vevő államok bármelyike is korlátozza a megnövelt 
társfinanszírozási ráta alkalmazását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 a pont (új)
1083/2006/EK rendelet
62 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. a 62. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
a következőképpen módosul:
„e) zárónyilatkozat benyújtása a 
Bizottsághoz legkésőbb 2018. március 
31-ig, amely értékeli a végsőegyenleg-
kifizetési kérelem érvényességét, 
valamint a záró költségnyilatkozat 
alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét 
és szabályszerűségét, és amelyet záró 
ellenőrzési jelentés támaszt alá.”

Or. en

Indokolás

Az előadónak a kötelezettségvállalások automatikus visszavonásának meghosszabbítására 
irányuló javaslatával összhangban a zárónyilatkozatot 2018. március 31-ig küldenék meg a 
Bizottságnak.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 b pont (új)
1083/2006/EK rendelet
67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. A 67. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:
„(1) Az irányító hatóság – első 
alkalommal 2008-ban, és minden év 
június 30-ig – az operatív program 
végrehajtásáról éves jelentést, 2018. 
március 31-ig pedig zárójelentést küld a 
Bizottságnak.”

Or. en

Indokolás

Az előadónak a kötelezettségvállalások automatikus visszavonásának meghosszabbítására 
irányuló javaslatával összhangban a zárójelentést 2018. március 31-ig küldenék meg a 
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Bizottságnak.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – bevezető rész és a alpont (új)
1083/2006/EK rendelet
77 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 77. cikk (6) bekezdését el kell hagyni. 1. Az 77. cikk a következőképpen 
módosul:
a) a (6) bekezdést el kell hagyni.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b alpont (új)
1083/2006/EK rendelet
77 cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk a következő (11a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(11a) A (10) bekezdéstől eltérve és a 
program hatékony és eredményes 
lezárásának biztosítása érdekében, a végső 
egyenleg kifizetésein keresztüli uniós 
hozzájárulás a prioritások szintjén 
legfeljebb az alapokból származó 
támogatás maximális, a Bizottság által 
jóváhagyott utolsó finanszírozási tervben 
közölt összegének 10%-ával térhet el. 
Programozási szinten a támogatás 
maximális összegét nem befolyásolhatja a 
prioritások szintjén jelentkező eltérés.”

Or. en
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Indokolás

A programozás időszak végi nagy programozási módosítások elkerülése és a források 
hatékony felvételének lehetővé tétele érdekében a prioritások között 10%-os rugalmasság 
javasolt (ahogyan az a 2000–2006-os időszakban is történt).

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
1083/2006/EK rendelet
89 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a 89. cikk (1) bekezdésének a) pontja a 
következőképpen módosul:
„a) a tagállam 2018. március 31-ig 
elküldte a következő dokumentumokat 
tartalmazó kifizetési kérelmeket:

Or. en

Indokolás

Az előadónak a kötelezettségvállalások automatikus visszavonásának meghosszabbítására 
irányuló javaslatával összhangban, amennyiben a tagállam 2018. május 31-ig elküldte a 
kifizetési kérelmeket, ki kell fizetni a végső egyenleget.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a pont
1083/2006/EK rendelet
93 cikk – 2 b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2b) Az (1) bekezdés első albekezdésétől 
és a (2) bekezdéstől eltérően azon 
tagállamok esetében, amelyek kohéziós 
politikához kapcsolódó támogatási 
összegei a 2007–2013-as időszak 
reálértéken mért szintjének 110 %-ában 
kerültek meghatározásra a 2014–2020 
közötti programozási időszakban, az (1) 

„(2b) Az (1) bekezdés első albekezdésétől 
és a (2) bekezdéstől eltérően az (1) 
bekezdésben említett határidő az operatív 
programokra vonatkozó, 2011 és 2013
között tett éves költségvetési 
kötelezettségvállalás évét követő harmadik 
év december 31.”
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bekezdésben említett határidő az operatív 
programokra vonatkozó, 2007 és 2012
között tett éves költségvetési 
kötelezettségvállalás évét követő harmadik 
év december 31.”

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az Európai Tanács 2014-től kezdődően meghosszabbította a 
kötelezettségvállalás-visszavonási szabályt, az előadó javasolja a szabály rendszerezését és 
2011-től kezdődően valamennyi tagállamra történő alkalmazását. Ez a kiegészítő fizetésre 
vonatkozó bizottsági javaslat első részéhez kapcsolódik, amelynek célja a szabály 
rendszerezése, és annak lehetővé tétele, hogy az európai kiigazítási programban részt vevő 
valamennyi állam előnyhöz jusson a programozási időszak végéig a megnövelt 
társfinanszírozási ráta alkalmazásából. A hosszabb időszakok elősegítik a források tagállami 
felvételét (ahogyan azt a Bizottság is állítja a (9) preambulumbekezdésben), és lehetővé teszi 
a jó minőségű projektek kiválasztását. Emellett olyan megoldásról is gondoskodnak, amely 
segítséget nyújt a tagállamoknak a válság hatásainak eredményesebb kezeléséhez. Ez a 
módosítás nem befolyásolja az alapokból az adott időszakra a tagállamok számára 
elkülönített teljes összeget, a kötelezettségvállalások automatikus visszavonására szolgáló 
időszak egy évvel történő meghosszabbítására irányuló javaslat költségvetési vonzatai pedig 
nem változtatják meg a kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összegét.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b pont
1083/2006/EK rendelet
93 cikk – 3 bekezdés – 1a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (3) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Az első albekezdés nem sérti a 93. cikk 
(2b) bekezdésében megállapított 
határidőnek a 2012. évi költségvetési 
kötelezettségvállalásra történő 
alkalmazását a szóban forgó bekezdésben 
említett tagállam esetében.”

Or. en



PE514.735v01-00 14/16 PR\941491HU.doc

HU

INDOKOLÁS

Bevezetés
Az Európai Bizottság a gazdasági válságra válaszul módosította az 1083/2006/EK rendeletet. 
A módosítás célja a következő:

 Azon időszak meghosszabbítása, amelynek során a pénzügyi stabilitás tekintetében 
súlyos nehézségekkel küzdő tagállamok társfinanszírozása növekedne. Azok a 
tagállamok, amelyek kiigazítási programban vesznek részt, és a jövőben pénzügyi 
támogatáshoz jutnak, lehetőséget kapnának arra, hogy fogadják az ezeknek az 
országoknak az arra az időszakra adott nagyobb kifizetéseket, amikor részt vesznek a 
támogatási mechanizmusokban, anélkül, hogy módosulna a számukra a kohéziós 
politika keretében a 2007–2013 közötti időszakra megítélt teljes keretösszeg.

 Az Európai Tanács 2013. február 7–8-i politikai megállapodásának alkalmazása, azaz 
a tanácsi következtetés (87) bekezdésének teljesítése. A bizottsági javaslat egy olyan 
mechanizmusra irányul, amely révén a két tagállam – Románia és Szlovákia – a 
kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó n+3-as kivételes szabály hatálya alá 
kerülne a 2011-es és 2012-es évben.

A Bizottság szerint az adott időszak tekintetében az alapokból az érintett országok és 
programok számára elkülönített teljes összeg nem változik, és nincs szükség a strukturális 
alapok és a kohéziós alapok maximális összegeinek módosítására.

Az e rendeletre irányuló javaslattal kapcsolatos döntéshozatal a rendes jogalkotási eljárás1

keretében folyik, a végleges megállapodás pedig az Európai Parlament, a Tanács és az 
Európai Bizottság tárgyalásainak függvénye. Az a többéves pénzügyi keret és a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet elfogadásától is függ.

Az előadó javaslata
Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, és elvben egyetért azzal, hogy a válság és a szigorú 
költségvetési megszorítások idején segíteni kell az államoknak. 

1) A társfinanszírozási rátának az egyes országok vonatkozósában történő növelésére 
irányuló javaslat
A növelésre irányuló javaslat 10 százalékponttal növeli a társfinanszírozási rátát. Ezt a rátát a 
programok prioritási tengelyére kell alkalmazni a szóban forgó időszak tekintetében 
benyújtott, újonnan igazolt kiadásokra vonatkozóan, és azokra a tagállamokra kell irányulnia, 
amelyeket a válság leginkább sújt, és amelyek részt vesznek a kiigazítási programban. Ezt a 
rátát az 1083/2006/EK rendelet 2011-es módosításában vezették be, és a várakozások szerint 
kizárólag a 2013-as év vége előtt benyújtott igénylésekre alkalmazták volna. Mivel azonban 
egyes tagállamoknak pénzügyi stabilitásuk tekintetében még mindig komoly nehézségekkel 
kell szembenézniük, a Bizottság azt javasolta, hogy ne korlátozzák a megnövelt 
társfinanszírozási ráta alkalmazását 2013. december 31-ével. Az előadó örömmel fogadja ezt 
a javaslatot, mivel a közös rendelkezésekről szóló rendelet szerint vázolja a jövőbeni 
helyzetet.

2) A Románia és Szlovákia számára nyújtott támogatások automatikus visszavonásával 
                                               
1 Az EUMSZ …. cikke
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járó kockázatok csökkentésére irányuló javaslat
A Románia és Szlovákia részére biztosított 2007–2013. évi pénzügyi keretekből származó 
támogatások automatikus visszavonásával járó kockázatok csökkentésére irányuló javaslat 
érthető, mivel az említett két államnak szembe kell néznie a 2014–2020. évre kiosztandó 
összegek tekintetében az Európai Tanács februári ülésén a 2007–2013 közötti időszakban 
kiosztott összegek 110%-ában meghatározott plafon hatásával.

Az Európai Parlament és a Regionális Fejlesztési Bizottság azonban mindig is az elveken és 
rendszerszintű megoldásokon alapuló megállapodásokat támogatta. Az Európai Tanács az 
n+3-as kötelezettségvállalás-visszavonási szabálynak a 2014–2020-as többéves pénzügyi 
keretre vonatkozóan történő bevezetésével már döntött egy ilyen rendszerszintű megoldásról. 
Ez – többek között – annak az általános tudomásulvételét jelenti, hogy szükség van a 
kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó szabály alkalmazási időszakának 
meghosszabbítására, és arra, hogy a tagállamok több időt kapjanak a megbízható és minőségi 
projektek előkészítésére. 

Mivel a 2013 utáni kohéziós politika általános filozófiáját illetően az eredményorientált és 
teljesítményalapú rendszer felé való elmozdulás tapasztalható, az előadó azt javasolja, hogy a 
mostani programozási időszak fennmaradó részére és a következő időszakra vonatkozó 
kötelezettségvállalás-visszavonási szabályt vonják össze. Ez a rugalmasság felgyorsíthatná a 
programok nehéz időkben való végrehajtását, és elősegíthetné a vállalt operatív programok 
támogatási összegeinek az időszak végén való felvételét. Ez lehetővé tenné valamennyi 
tagállam számára, hogy a 2011. évi kötelezettségvállalásra vonatkozóan 2014 végéig, a 2012. 
évi kötelezettségvállalásra vonatkozóan 2015 végéig, a 2013. évi kötelezettségvállasára 
vonatkozóan pedig 2016 végéig nyújthassák be kifizetés iránti kérelmüket. Ez csökkentené a 
2011., 2012. és 2013. évi kötelezettségvállalások automatikus visszavonásának kockázatát, és 
a zökkenőmentes átmenetet biztosító mechanizmust hozna létre a következő programozási 
időszak előtt. 

A tagállamok részére történő kifizetések felgyorsítását célzó másik javaslat a programok 
nagyobb rugalmasságának előírása. A programozási időszak végén gyakori programozási 
módosítások elkerülése és a források hatékony felvételének lehetővé tétele érdekében az 
előadó a prioritások/prioritási tengelyek között 10%-os rugalmasságot javasol (ahogyan az a 
2000–2006-os időszakban is történt). Azért támogatja ezt a javaslatot, mert a lezárásra 
vonatkozó jelenlegi iránymutatásokkal szemben rugalmasabb megközelítést tenne lehetővé az 
operatív programok módosításait illetően. 

Záró indokolás
A javaslat egységesítené a jelenlegi és a jövőbeni programozási időszak feltételeit, és 
segítséget nyújtanának az országoknak ahhoz, hogy hatékonyabban költsék el a 
pénzeszközöket. A tagállamokban szüksége van a projektek végrehajtására, illetve arra, hogy 
az erőforrásokat a növekedésük és versenyképességük javítására használják fel. 
A hosszú pénzügyi és gazdasági válság gazdasági veszteségeket és stagnálást hozott, és 
számos kedvezőtlen következménnyel járt. A tagállamoknak szigorú költségvetési politikát, 
valamint az állami és magánszféra beruházási tevékenységeinek mérséklődését eredményező 
költségvetési konszolidációs politikát kell folytatniuk. Nyilvánvalóan sokkal nehezebb 
feltételei vannak a beruházási és fejlesztési politikáknak, mint az a válság előtt várható volt. 
Tekintettel a válság példa nélküli hatására, meg kell könnyíteni az uniós finanszírozás 
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irányítását, elő kell segíteni a tagállamokon belüli és a regionális beruházások felgyorsítást, 
valamint javítani kell a gazdaság pénzforrásokhoz való hozzáférését.

A javaslat által hordozott másik többletérték az, hogy hozzájárul a jelenlegi és a jövőbeni 
programozási időszakok közötti zökkenőmentes átmenethez. Ez azt eredményezné, hogy 
csökkenne a kifizetetlen kifizetési kérelmek óriási száma, és megelőzné azt, hogy túl gyorsan 
kelljen cselekedni és nyomás alatt kelljen döntést hozni. 

A kötelezettségvállalások visszavonásának jelenlegi rendszere – különösen a következő 
többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások állásának fényében – ingatag. A javasolt 
módosítás révén gördülékenyebbé, folyamatosabbá és kiszámíthatóbbá válnának a 
beruházások és a fejlesztési politikák.


