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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 tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))
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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai gazdaságot ért súlyos megrázkódtatások nemcsak a potenciális középtávú 
növekedési rátát fogják várhatóan csökkenteni, hanem a 2009. és 2010. évi reálnövekedést is 
jelentősen visszafogják. E kedvezőtlen gazdasági kilátások igen negatív hatással lesznek a 
tagállamok államháztartására. Továbbá a kohéziós politika végrehajtási feltételei terén –
amelyek értelmében a strukturális alapok mobilizálásához nemzeti társfinanszírozásra van 
szükség – komoly zavarok állhatnak be. 

Ebben a helyzetben egyes jelenleg hatályos szabályozási rendelkezéseket ki kell igazítani 
annak érdekében, hogy felgyorsulhasson a beruházási projektek végrehajtása és az EU 
tagállamai és régiói gazdaságainak szánt közösségi előirányzatok lekötése.

E rendelkezések közé tartoznak az előfinanszírozásra, a költségnyilatkozatokra, valamint a 
kiadások támogathatóságára és a finanszírozási eszközökre vonatkozó rendelkezések.

A Bizottság javaslatának az a célja, hogy biztosítsa, hogy a tagállamok teljesen rugalmasan 
alkalmazhassák a meglévő lehetőségeket, beleértve szükség esetén a programok 
módosításának vagy egyszerűsítésének eshetőségét is annak érdekében, hogy jobban 
igazodjanak az új igényekhez.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendelet Bizottság 
által javasolt módosításainak célja a gazdasági válság negatív hatásainak ellensúlyozása azért, 
hogy – a reálgazdaság érdekében – rövid időn belül felgyorsuljon az alapok végrehajtása, 
elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás megerősítése révén.

A fenti célok elérése érdekében a Bizottság a következőket javasolja:

– a finanszírozási eszközökről szóló 44. cikk alkalmazási körének kiterjesztése az Európai 
Beruházási Bank (EBB) és az Európai Beruházási Alap (EBA) által nyújtott azon 
támogatásra, amely a tagállamokat az operatív programok előkészítésében és 
végrehajtásában segíti;

– a költségek elszámolhatóságáról szóló 56. cikk módosítása annak érdekében, hogy 
egyértelművé váljon az általános költségek átalány formájában történő kifizetéseinek 
lehetősége, és hogy bevezesse annak a lehetőségét, hogy a természetbeni 
hozzájárulásokat az alapok létrehozásakor – vagy az alapokhoz való hozzájáruláskor –
beemeljék az elszámolható kiadások körébe;

– a költségnyilatkozatokra vonatkozó rendelkezések módosítása: i. a nagyobb projektek 
esetében azáltal, hogy a projektnek a Bizottság által történő jóváhagyása előtt felmerülő 
költségek időközi kifizetési kérelmekből való kizárását megszüntetik és ii. a Szerződés 
87. cikke szerinti állami támogatások esetében eltörlik a kedvezményezettek számára a 
támogatást nyújtó szerv által folyósítható előleg 35%-os plafonját, lehetővé téve ezáltal 
akár a 100%-os támogatást, miközben a többi feltétel változatlan marad;
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– az előfinanszírozás harmadik részletének (2009) 2%-os növelése a strukturális alapok 
esetében azon tagállamok számára, amelyek 2004. május 1-én vagy azt követően 
csatlakoztak az Európai Unióhoz, illetve egy harmadik, 2,5%-os előfinanszírozási 
részlet (2009) létrehozása az Európai Unióban 2004. május 1-je előtti tagsággal 
rendelkező államok számára; az európai területi együttműködés tekintetében, ha az 
adott program legalább egy résztvevője 2004. május 1-jén vagy ezt követően csatlakozó 
tagállam, a program a 2009. évre 2%-os kiegészítő támogatásban részesüljön.

******

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottság mint 
illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja hozzájárulását.
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