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1. Véleménye szerint az alapok javasolt felosztása az új és a régi tagállamok között 

megfelelő-e a jelenlegi helyzetben a bővítéssel kapcsolatos kohéziós politika 
célkitűzéseinek eléréséhez? Úgy véli-e Ön, hogy a kohéziós politika tervezésének 
szempontjából előnyösebb lenne az ötéves – vagy még ennél is hosszabb, hétéves – 
pénzügyi terv?  

 
2. Ön szerint a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó előzetes pénzügyi tervben 

előirányzott támogatás mértéke elegendő-e ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű régiókat 
olyan szintre emelje, ahol hatékonyan versenyezhetnek másokkal? Milyen garanciákat tud 
nyújtani az 1. célkitűzés alá tartozó régiók képviselőinek arra, hogy  elegendő lesz a 
finanszírozás mértéke a Szerződésekben foglalt konvergencia kritériumokból fakadó 
kötelezettségek végrehajtásához? 

 
 
3. Mi az Ön véleménye a legfőbb nettó befizetők által nemrégiben megfogalmazott kérésről, 

miszerint csökkentsék a közösségi költségvetési befizetésüket és maximalizálják azt 1%-
ban, miközben azzal érvelnek, hogy a kohéziós célú kiadások nagy részének az új 
tagállamokra kell koncentrálódnia. Nem gondolja úgy, hogy ez a megközelítés egy nem 
kívánatos demarkációs vonalat alakíthat ki az új tagállamok és azon tagállamok között, 
amelyek esetében a támogatás fokozatosan megszűnik? 

 
4. Ön szerint a fokozatos megszüntetésre irányuló átmeneti támogatás – amelyet a 

statisztikai hatásnak kitett régiók számára terveznek – megfelelő pénzügyi eszközökkel 
rendelkezik-e? Garantálni tudja-e, hogy ezen régiók gazdasági ösztönzéséből és a 
fenntartható foglalkoztatottság és versenyképesség ennek megfelelő növeléséből származó 
haszon nem kerül veszélybe a statisztikai hatás miatt, amely semlegesíti a megszerzett 
előnyöket és elszigeteli a helyi lakosságot? 

  
5. A Bizottság által elfogadott és a „Legkülső régiók megerősített partnersége” című 

bizottsági közleményben ismertetett stratégia a regionális, mezőgazdasági, halászati és 
közlekedéspolitika kölcsönhatására épül. Mivel a különböző politikák prioritásai eltérnek, 
milyen eszközök állnak a leendő biztos rendelkezésére annak érdekében, hogy ezen 
stratégia sikeréhez elengedhetetlen hatékony koordinációt biztosítson? Ön szerint a 
javaslat lehetővé teszi a 85%-ra emelt közös finanszírozás lehetőségét a legtávolabbi 
régiók esetében, jelenlegi GDP-jük figyelembe vétele nélkül? 

 
6. A harmadik kohéziós jelentéséről szóló, 2004. április 22-én elfogadott állásfoglalásában 

az Európai Parlament hangsúlyozta a szolidaritás elvét, amelynek irányadónak kell lennie 
a bizonyos földrajzi hátrányoktól szenvedő régiók fejlesztése során és számukra 
különleges intézkedések bevezetését kérte. A területért felelős biztos tudná-e tájékoztatni 
a bizottságot arról, hogy milyen formában szándékozik nyomon követni a Parlament 
kérését? A biztosnak szándékában áll-e tájékoztatni a bizottságot abban az esetben, ha a 
versenypolitika keretein belül a régióknak nyújtott pénzügyi támogatások növelését 
javasolja? 

 
7. Milyen módon biztosítaná az addicionalitás elvének betartását? A Bizottság milyen 

intézkedéseket hozhat annak érdekében, hogy a tagországok ne csökkentsék a pénzügyi 
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támogatást annak függvényében, hogy a Bizottság mekkora összeget állapít meg egy 
projekt esetén? Milyen mértékben kívánja ösztönözni a tagállamokat a nemzeti hatóságok 
által kiadott nemzeti garancianyilatkozaton alapuló ellenőrizhető rendszer elfogadására, 
ezáltal biztosítva azt, hogy a tagállamok felelőséget vállaljanak a strukturális alapok 
végrehajtásában, továbbá lehetővé téve a Bizottság számára, hogy a rendszerek 
ellenőrzésére koncentrálhasson, és elkerüljék ezzel az erőfeszítések megkettőzését, ami a 
programok végrehajtásának folyamatos nemzeti szintű ellenőrzéséből adódott?  

 
8. Véleménye szerint az európai területi együttműködésre javasolt finanszírozási szint 

elegendő lesz-e, ha tekintetbe vesszük az alacsony fejlettségi szintet és az Unió új külső 
határain belül és kívül található nagy számú régiót? Ön szerint az új szomszédsági eszköz 
hozzájárul-e az Unió kohéziós és külpolitikájának élesebb elkülönüléséhez? Az említett 
eszköz megvalósításánál megtartaná-e az INTERREG-nél követett gyakorlatot? 

 
9. Hogyan szándékozik javítani és egyszerűsíteni a strukturális alapok végrehajtására 

vonatkozó szabályozó eljárást, és Ön szerint hogyan lehetne egyértelműbbé és 
átláthatóbbá tenni az érintett felek, vagyis a Bizottság, a tagállamok, a régiók és az 
ügyvezető hatóságok között az illetékességi körök és a felelősség felosztását? Véleménye 
szerint meg lehet-e valósítani a szabályozás és az eljárások egyszerűsítését a programozás, 
partnerség, addicionalitás és egyeztetés elvének tiszteletben tartása mellett? Eltörlésre 
kerül-e a programkiegészítő dokumentum, mint ahogy az a rendelkezésre álló 
dokumentumok sugallják,  vagy pedig a helyi kormányzás aktuális  innovációs eszközévé 
válik?   

 
10. Ön, mint a regionális ügyekért felelős biztos egyetért azzal, hogy elfogadhatatlan az a 

tény, hogy az EU forrásokat olyan épületek vagy infrastruktúrák létrehozására fordítsák, 
amelyet sérült személyek nem tudnak igénybe venni? Ebből kifolyólag kíván-e nyomást 
gyakorolni annak érdekében, hogy az új szabályozásban a strukturális források 
odaítélésekor a fentiekre vonatkozó kötelező érvényű feltételeket állítsanak fel? 

 
11. A „vidékfejlesztést” elvették a parlamenti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

hatásköréből és nevéből. Integrálják-e ezt a REGIO Főigazgatóság, ebből adódóan a 
Regionális Fejlesztési Bizottság feladatai közé, és ha igen, hogyan tervezi ennek a 
növekvő jelentőséggel bíró területnek az irányítását?  

 
12. Az olyan közösségi kezdeményezésen alapuló programok, mint az URBAN, a 

LEADER, az EQUAL egyedülálló lehetőséget biztosítanak az európai együttműködés 
fejlesztési kihívásai terén az innovációhoz és az úttörő megoldásokhoz. Amennyiben a 
következő tervezési időszakban ezek megszűnnek, feladatuk betöltésre kerül-e, és ha 
igen, milyen formában? Ön szerint elegendő eszközökkel rendelkezik majd ahhoz, hogy 
növeljék az Unió erőfeszítéseit a regionális városfejlesztési politika területére vonatkozó 
programok dinamikusabbá tételének érdekében? Véleménye szerint nem kellene-e a 
képzési programokra és a munkavállalók munkahelyhez juttatására is hangsúlyt fektetni 
és a közösségi erőfeszítéseket elsősorban a legmagasabb arányú munkanélküliséggel 
küzdő városokra koncentrálni? A Bizottságnak/a REGIO Főigazgatóságnak 
szándékában áll-e a célirányos programok támogatása? 

 
13. Mely eszközöket javasolna a partnerségi szabályok végrehajtásának erősítéséhez? 

Hogyan biztosítaná azt, hogy a Bizottság nyomon követhesse és ellenőrizhesse a 
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partnerség  megfelelő végrehajtását az operatív programokban, a végrehajtás 
valamennyi lépcsőjében, valamint a támogatásfelügyeleti bizottságok munkájában, és 
hogyan adna felhatalmazást a Bizottságnak arra, hogy megfelelő lépéseket tegyen, ha a 
partnerséget nem megfelelően hajtják végre? Fog-e Ön lépéseket tenni a regionális 
finanszírozáson belül a partnerségi és részvételi elv megerősítése érdekében, hogy a 
civil társadalmat és a környezetvédelmi nem kormányzati szervezeteket teljes 
mértékben bevonják a döntéshozó folyamatba? Végül, úgy vélekedik-e, hogy  a 
szociális partnerek és képviselők megfelelő mechanizmusokon keresztül történő 
bevonása a kezdeményezések programozásába, végrehajtásába és nyomon követésébe 
megvalósítható a gyakorlatban a Bizottság és egyes tagállamok (mint például 
Olaszország, Spanyolország) pozitív tapasztalatainak vizsgálatával és hangsúlyozásával 
a Területi Foglalkoztatási Paktum figyelembe vétele mellett? 

 
14.  Meg kívánja-e erősíteni a  fenntartható környezeti fejlődését a Regionális Alap 

valamennyi tevékenységén belül? Miként lehetne biztosítani, hogy az EU ne hozzon 
létre olyan projekteket, amelyek nem tartják tiszteletben a környezetvédelmi 
jogszabályokat? Hogyan szándékozik a strukturális támogatásprogramozásba integrálni 
a stratégiai hatásvizsgálatokat?   

 
15. Megtartaná a teljesítéshez kötött tartalékot, amelyet a tagállamok közigazgatása utal ki  

a félidős értékelés során, vagy javasolná ennek megreformálását abból a célból, hogy a 
Európai Bizottság irányítása alatt létrejöjjön egy európai teljesítéshez kötött tartalék és a 
legjobban működő programokat egy közös európai szemlélet alapján ítéljék meg? 
Véleménye szerint a javasolt kritériumot a tartalék kiutalásához megfelelő, és azzal 
összehasonlítható alapként kellene-e kezelni? Javasolná-e, hogy a teljesítményt ne 
csupán pénzügyi szempontból, hanem a projekt minősége alapján is értékeljék? 
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