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RÖVID INDOKOLÁS

A globális pénzügyi válságra adott válaszlépésként a Bizottság egy európai gazdasági 
helyreállítási tervet terjesztett elő a tagállamoknak.  Miután az Unió állam- és kormányfői 
megerősítették az összehangolt válasz szükségességét, a Bizottság 2008. november 26-án „Az 
európai gazdasági fellendülés terve” címmel közleményt adott ki. A közlemény 
megállapítja, hogy a kohéziós politika jelentős mértékben támogatja a tagállamok és a régiók 
állami beruházásait, és a jelenlegi válságból való kilábalás eszközéül kell szolgálnia. 

Az európai gazdasági helyreállítási terv különösen ajánlja a lisszaboni stratégia kiemelt 
területeihez kötődő intézkedések elfogadását a növekedés és a foglalkoztatás megvalósulása 
érdekében. Ezen célt, valamint a gyorsabb eredmények elérését szolgálja valamennyi 
alkalmazott intézkedés. Az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap hatályának kiterjesztése és 
az Európai Szociális Alap (ESZA) nagyobb rugalmassága kifejezetten a sürgős segítséget 
igénylő számos társadalmi és gazdasági vészhelyzetre adott válaszlépés. Továbbra is 
meggyőződésünk, hogy minél inkább kiegészítő jellegűek az ezekhez kapcsolódó 
intézkedések és azok hatálya, annál nagyobb hatékonyságra számíthatunk.

Az Európai Szociális Alap támogatja azokat a szakpolitikákat és prioritásokat, amelyek a 
teljes foglalkoztatás megvalósításának előmozdítására, a munka minőségének és 
termelékenységének javítására, valamint a társadalmi integráció és kohézió elősegítésére 
irányulnak, továbbá kulcsszerepet játszik az európai gazdasági helyreállítási tervben foglalt 
intézkedések végrehajtásában.

Mivel nem született új alapok vagy helyszíni cselekvési tervek létrehozására vonatkozó 
rendelkezés, kiemelten fontos, hogy az Európai Szociális Alap adta lehetőségeket teljes 
mértékben kiaknázzuk a munkanélküliség és a jelenlegi pénzügyi válság és gazdasági 
visszaesés következtében Európa gazdaságának versenyképességére nehezedő egyre fokozódó 
nyomás problémájának megoldása érdekében.

A Bizottság javaslata ezen körülményeket figyelembe véve törekszik az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásának irányítására és felhasználására alkalmazott módszerek 
egyszerűsítésére annak érdekében, hogy a gazdasági válság által érintett tagállamok és régiók 
támogatására szolgáló rendelkezésre álló forrásokat minél hatékonyabban és gyorsabban fel 
lehessen használni.

Hangsúlyozni kell, hogy az Európai Parlament és a Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI) 
számos alkalommal rámutattak, hogy a strukturális alapok irányításának és végrehajtásának 
javítása érdekében kulcsfontosságú az egyszerűsítés.

Érdemes felidézni, hogy a Számvevőszék a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló éves 
jelentésében szintén azt javasolja, hogy tegyék egyszerűbbé „a támogatható költségek 
számításához alapul vett tényezőket és a ’ténylegesen felmerült költségek’ visszatérítése 
helyett alkalmazzanak minél gyakrabban átalányösszegű vagy átalányalapú kifizetéseket”1.
                                               
1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja – C 286, 51. kötet, 2008. november 10.: „Számvevőszék – A Számvevőszék éves 
jelentése a 2007-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról, az intézmények válaszaival együtt”, 2. fejezet 42. 
bekezdés.
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Közvetett költségek esetében 2007 óta lehetőség van az ESZA-ból átalányalapú kifizetésekre; 
átalányösszegű kifizetésére ugyanakkor még nincs mód az ESZA szabályzata szerint.

E tekintetben a javaslat célja, hogy a közvetlen költségekre is kiterjessze az átalányalapú 
kifizetéseket, szélesítse a szabványosított költségegységek körét és lehetővé tegye az 
átalányösszegű kifizetési rendszer használatát.

A Bizottság javaslata tehát követi a Regionális Fejlesztési Bizottság által már megfogalmazott 
javaslatokat, amennyiben a tagállami résztvevők érdekeihez igazodik.

Az előterjesztett javaslatok végrehajtásának sürgősségére való tekintettel az Európai 
Parlamentet felkérték, hogy a lehető legrövidebb időn belül fogadja el erre vonatkozó 
álláspontját. Az Európai Parlament soha nem tért ki a politikai felelősségvállalás elől. 
Mindezt figyelembe véve – a témában született számos eltérő álláspont ellenére – az eljárás 
gyorsításának, valamint a javaslat által hangoztatott, a polgárok számára nyújtott valódi 
előnyök megvalósulása érdekében az Európai Parlament egyelőre lemond az újabb javaslatok 
és módosítások előterjesztéséről. Ugyanakkor rendkívül szükségesnek látja, hogy már a 
folyamat ezen korai szakaszán a Bizottsággal együtt megkezdjék az alap értékelését egy 
mihamarabbi kiegészítő felülvizsgálat érdekében.

A Regionális Fejlesztési Bizottság ezért jóváhagyja a Bizottság javaslatát.

******

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását.
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