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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. tudomásul veszi, hogy 2007. július 5-én az előző programozási időszak fennálló 
kötelezettségvállalásainak összege 92 693 millió euro, és ennek nagy része (több mint 
65 milliárd euro) az 1. célkitűzéshez kapcsolódó projekteket érinti (a 
kötelezettségvállalási előirányzatok több mint 70%-a);

2. megjegyzi, hogy a kohéziós politika (az ERFA, a Kohéziós Alap és az ESZA) teszi ki a 
2007–2013-as pénzügyi keret 36%-át, ami folyó áron 347 milliárd eurónak felel meg;

3. hangsúlyozza, hogy különösen az 1B (kohézió) címsorba tartozó politikák kifizetéseinek 
késedelme bír nagy jelentőséggel, mivel a 2007–2013-as pénzügyi keretben ez az Európai 
Unió egyik politikai prioritása;

4. sajnálja, hogy az elfogadottan „normálisnak” tekintett kétéves küszöbbel szemben, a 
fennálló kötelezettségvállalások immár elérik az aggasztó, hároméves 
kötelezettségvállalásnak megfelelőszintet, és úgy véli, hogy a pénzügyi keret 
felülvizsgálata fényében véget kellene vetni e tendenciának;

5. tudomásul veszi, hogy a 2006-os költségvetési évre vonatkozó éves jelentésében (6. 
fejezet, 6.39 pont) a Számvevőszék számos kifogást emel a strukturális alapok 
végrehajtásával kapcsolatban, különösen a jelentős hibaszázalék vonatkozásában, amely a 
megítélt társfinanszírozások legalább 12%-át teszi ki;

6. sajnálja, hogy a tagállamok és a Bizottság sokat késlekedtek a 2007–2013-as 
programozási időszakra szóló, az ERFA-ra, az ESZA-ra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
nemzeti stratégiai referenciakeretek és operatív programok engedélyezésekor; úgy véli, 
hogy ez a késedelem nem okozhat veszteséget a tagállamok alapjainak, ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy adjon meg minden szükséges segítséget a tagállamok számára; 
hangsúlyozza, hogy az 1B címsor 2007. szeptember végi teljesítése a 
kötelezettségvállalások 37%-át és a kifizetések 59%-át tette ki;

7. rámutat arra, hogy a kötelezettségvállalás automatikus visszavonási szabályát tiszteletben 
kell tartani annak érdekében, hogy az irányító hatóságokat a projektek gyors 
végrehajtására és finanszírozására sarkallják; ragaszkodik ahhoz, hogy az N+2 szabály 
(az új tagállamok esetében a 2007–2013-as pénzügyi keret első három évében az N+3 
szabály) elve érvényesüljön;

8. rámutat arra, hogy a strukturális politikák végrehajtásában tapasztalható késésedelem 
többek között a túlságosan merev eljárásoknak tudható be, ezért érdemes lenne 
megfontolni az eljárások egyszerűsítését, illetve az uniós és tagállami felelősségek és 
hatáskörök egyértelmű felosztását;
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9. megerősíti a tagállamoknak az alapok kezelésével kapcsolatos felelősségét, és emlékeztet 
arra, hogy a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban is szerepel egy ezzel 
kapcsolatos nyilatkozat, továbbá kívánatosnak tartaná a közösségi alapokkal való közös 
gazdálkodásról szóló, megfelelő politikai szinten hozott nemzeti nyilatkozat bevezetését; 

10. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mielőbb véglegesítsék az eddig el nem 
fogadott, legújabb operatív programokat;

11. kéri a Bizottságot, hogy a pénzgazdálkodás hatékonyságára és eredményességére, a 
befektetések megtérülésére és a tagállamok valós abszorpciós képességére vonatkozó 
alapelvek figyelembevételével mielőbb hajtsa végre az új programozást; kiemeli továbbá 
a tagállamok és az irányító hatóságok szerepét, amelyet a kifizetés iránti kérelmek pontos 
és előírásoknak megfelelő benyújtása terén játszanak;

12. emlékeztet az operatív programok és projektek jóváhagyási eljárásának ellenőrzésével 
kapcsolatos közös parlamenti és tanácsi kötelezettségvállalásra, és kéri a Bizottságot, 
hogy a 2007. július 13-i közös nyilatkozatnak megfelelően, a költségvetési eljárás során 
biztosítsa az ellenőrzéshez szükséges eszközöket;

13. úgy véli, hogy e célból az összes tagállamban közös mennyiségi és minőségi 
teljesítménymutatókat kellene bevezetni, és emlékeztet arra, hogy minőségi mutatóként 
alkalmazható a munkavállalói jövedelem, a szegénységi mutató, az élet minősége, a 
várható élettartam, a versenyképesség és a tartós munkanélküliség szintjének változásai, 
valamint a régiók általános érdekű szolgáltatásainak színvonala; kéri, hogy az európai 
alapokból részesülő államok és régiók adjanak pontosabb tájékoztatást az Európai Unió 
szerepéről annak érdekében, hogy a polgárok világosan lássák, milyen mértékben járul 
hozzá az Unió a környék fejlesztéséhez és a kohézióhoz;

14. felhívja a Bizottságot, hogy a következő jelentésében elemezze, milyen mértékben 
járultak hozzá a különböző eszközök és politikák, ideértve a kohéziós politikát is, a 
gazdasági és szociális kohézió terén végbement fejlődéshez; az elért eredményeket és 
problémákat valamennyi fontosabb területen elemezni kell, különösen a lisszaboni 
stratégia vonatkozásában.
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