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RÖVID INDOKOLÁS

1. A javaslat tartalma
A Bizottság javaslata módosítja 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 általános rendelkezéseit. 
A hozzájárulási eljárás keretében javasolt intézkedések szembe kívánnak nézni a pénzügyi 
válsággal és társadalmi-gazdasági következményeivel, meggyorsítva a strukturális alapok 
végrehajtását, és a kohéziós politika révén ezzel újraindítva a növekedést és növelve a 
foglalkoztatást.

A javaslat az alábbi módosításokat tartalmazza: 

 a pénzügyi konstrukciókról szóló 44. cikk alkalmazási körének kiterjesztése az EBB és az 
EBA által nyújtott olyan támogatásokra, amelyek a tagállamokat az operatív programok 
előkészítésében és végrehajtásában segítik;

 a költségek elszámolhatóságáról szóló 56. cikk módosítása annak érdekében, hogy 
egyértelművé váljon az általános költségek átalány formájában történő kifizetésének 
lehetősége, és hogy lehetővé váljon, hogy a természetbeni hozzájárulásokat beemeljék az 
elszámolható kiadások körébe; ezt a módosítást visszamenőleg, 2006. augusztus 1-jétől
kellene alkalmazni.

 a költségnyilatkozatokra vonatkozó rendelkezések:

- i) egyrészt a nagy projektek esetében lehetővé teszik, hogy a felmerülő költségeket a 
Bizottság jóváhagyása előtt feltüntethessék az időközi kifizetési kérelemben,

- ii) másrészt a Szerződés 87. cikke szerinti állami támogatások esetében megemelik a 
kedvezményezettek számára a 100%-os támogatást nyújtó szerv által folyósítható előleg 
35%-os plafonját. 

 strukturális alapok esetében az előfinanszírozás harmadik részének 2%-os növelése (2009) 
azon tagállamokban, amelyek 2004. május 1-jén vagy azután csatlakoztak az Európai 
Unióhoz, valamint egy harmadik, 2,5%-os rész létrehozása (2009) a 2004. május 1-je előtt 
csatlakozott országoknak szóló strukturális alapok esetében; Az európai területi 
együttműködés célkitűzése vonatkozásában amennyiben a programban legalább egy 2004. 
május 1-jén vagy azután csatlakozott tagállam is részt vesz, 2009-ben további 2% jár neki. 
Az év elején rendelkezésre bocsátandó kiegészítő forrásokat a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás szabályainak teljes mértékű betartásával mielőbb el kell juttatni a 
kedvezményezettekhez.

2. Az előadó észrevételei

A vélemény előadója kedvezően fogadja a Bizottság javaslatát és a Bizottság által javasolt 
gazdaságélénkítési tervben a strukturális politikához kapcsolódóan a pénzügyi és társadalmi-
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gazdasági válság leküzdése érdekében javasolt többi intézkedést, amelyek összege 6,3 
milliárd euró.  

Az előadó kedvezően fogadja a Bizottság javaslatait, beleértve az EBB finanszírozás vagy új 
kölcsönök és támogatások nyújtásával történő részvételét az európai gazdaságélénkítési 
tervben, illetve az Európai Unió költségvetéséből való támogathatóság jelenlegi jogosultsági 
kritériumainak lazítását lehetővé tevő lépéseket. Az előadó ugyanakkor sajnálja, hogy nem 
született megállapodás a tagállamok között a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 
felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy 5 milliárd eurót felszabadítsanak a transzeurópai 
energia- és szélessávú hálózat finanszírozására, amelyek a gazdaságélénkítési terv kiegészítő 
elemei lehetnének.

Az előadó emlékeztet, hogy a kohéziós politika teszi ki a 2007–2013-as pénzügyi keret 36%-
át, jelenértéken 347 milliárd eurót, tehát az egyik legnagyobb pénzügyi eszközről van szó, 
amely élénkítő hatást gyakorolhat a gazdaságélénkítési terv vonatkozásában is.
Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság által tervezett előfinanszírozási intézkedéseket azért 
fogadták el, hogy ezzel támogassák a tagállamokat az operatív programok gyors 
elindításában. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy e beruházási politikákat homogén és a 
tagállamok között koordinált módon kell végrehajtani, hogy a támogatások kezelésének 
megkönnyítése a kohézió erősítése helyett ne a fennálló egyenlőtlenségeket növelje vagy 
újakat hozzon létre.

Ennek kapcsán az előadó sajnálja, hogy az együttműködés nem járul hozzá kellő mértékben 
egy valódi közös gazdaságpolitika kidolgozásához.
Az előadó sajnálja, hogy a Bizottság nem küldte meg a jogszabály-módosítás operatív 
programokra gyakorolt hatásaira vonatkozó előrejelzéseit, és felveti a kérdést, hogy kell-e 
módosítani az operatív programokat, valamint hogy ez milyen hatással lenne végrehajtásuk 
időpontjára.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a Bizottság ellenőrzése mellett a tagállamok felelnek a 
támogatások megfelelő kezeléséért. Az előadó emlékeztet, hogy az Európai Parlament több 
alkalommal kérte, hogy vezessék be a megosztott kezelésű közösségi alapok (lásd a 2006. 
május 17-i intézményközi megállapodás 44. pontját) végrehajtására vonatkozó, megfelelő 
politikai szinten tett nemzeti nyilatkozatot.
Az előadó ismét aggodalmát fejezi ki az 1B fejezetben (Kohézió) szereplő politikák 
késedelmes kifizetése miatt – miközben az az Európai Unió egyik politikai prioritása a 2007–
2013-as pénzügyi keretben –, és úgy véli, hogy a Bizottság javaslata a finanszírozás 
megelőlegezése révén csökkentheti e késedelmet.

Emlékeztet továbbá az Európai Parlament által a 2008. november 21-i egyeztetés során 
elfogadott nyilatkozatokra a kohéziós politika kifizetéseire és végrehajtására vonatkozóan, 
amelyekben az Európai Parlament megismétli kérését a tagállamokhoz, hogy tegyenek meg 
minden szükséges lépést a kohéziós politika megfelelő végrehajtása érdekében.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a tervezett lépések hatására csökkenhetnek a folyó évben és a 
következő évben fennálló kötelezettségvállalások, és kéri a Bizottságot, hogy nyújtson ezzel 
kapcsolatban további tájékoztatást. Kéri, hogy a Bizottság tisztázza, hogy a szóban forgó 
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javaslat milyen hatással lesz a 2009-es költségvetésre és a 2010-es költségvetés 
előkészítésére.

Végül, az előadó kedvezően fogadja a javaslat egyszerűsítő jellegét, hiszen köztudott, hogy a 
strukturális politika végrehajtása sokszor azért szenved késedelmet, mert az eljárások túl 
bonyolultak, ezért sürgősen egyszerűsítésre szorulnak.

Összegzésképp, mivel a válsághelyzetben gyorsan kell cselekedni, az előadó kedvező 
véleményt nyilvánít a javaslat elfogadásáról.

******

A Költségvetési Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja hozzájárulását.
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