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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós 
Alapról szóló, 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes 
rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2008)0803 –  – C6-17575/2008 – 2008/0233(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2008)0803),

– tekintettel az EK-Szerződés 161. cikkének (3) bekezdése értelmében a Tanács által 
benyújtott, hozzájárulásra irányuló kérelemre (C6-17575/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság ajánlására, valamint a Költségvetési 
Bizottság és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0000/2009),

1. hozzájárulását adja a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az Európai Uniónak egy korábban ismeretlen méretű válsággal kell szembenéznie, amely 
eredetileg a pénzpiacokat érintette, jelenleg azonban a reálgazdaságban is érezteti negatív, és 
teljes mértékben még nem kiszámítható hatását a növekedési és foglalkoztatási kilátások 
romlása és a költségvetési hiányok növekedése formájában, amelyek következtében egyes 
tagállamok valódi recesszióba süllyedtek.

Annak érdekében, hogy az EU tagállamai és régiói segítséget kapjanak a jelenlegi nehéz 
körülmények leküzdésében, több összehangolt fellépést indítottak nemzeti és közösségi 
szinten egyaránt.

2008. november 26-án az EU állam- és kormányfőinek felkérésére az Európai Bizottság 
közzétette „Az európai gazdasági helyreállítási terv” című közleményét, amely egy sor célzott 
intézkedést tartalmaz azzal a céllal, hogy ösztönözze a beruházásokat, a 
nemzetgazdaságoknak pedig – szigorú költségvetési feltételek mellett – további közösségi 
forrásokat juttasson a nemzetgazdaságok talpra állítása, a kereslet élénkítése, végső soron 
pedig a fogyasztók rendszerbe vetett bizalmának helyreállítása érdekében.

Költségvetési szempontból az európai kohéziós politika 2007–2013 közötti időszakra szóló 
347 milliárd eurós kerete, amelyből 250 milliárdot a lisszaboni napirenddel kapcsolatos 
célkitűzésekre különítettek el, az egyik leghitelesebb és leghatékonyabb eszköznek tűnik e cél 
elérése érdekében. 

Ezért a helyreállítási tervben meghatározott prioritásokkal, valamint a beruházásoknak, és 
ebből következőleg a programok végrehajtásának a felgyorsítására vonatkozó célkitűzésekkel 
összhangban tavaly november végén a Bizottság egy sor javaslatot fogadott el, amelyek célja 
a strukturális alapokra vonatkozó meglévő rendeletcsomag, nevezetesen az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006 európai tanácsi rendelet (általános 
rendelet), az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) szóló 1080/2006 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Szociális Alapról (ESZA) szóló 
1081/2006 európai parlamenti és tanácsi rendelet fentieknek megfelelő módosítása.

Ami az általános rendelet módosítását illeti, két prioritást határoztak meg: egyfelől a 
kifizetések felgyorsítását a projektek végrehajtásához rendelkezésre álló likvid eszközök 
növelése érdekében; másrészről pedig a szabályok egyszerűsítését, ami lehetővé tenné a 
programok és projektek gyorsabb végrehajtását.

Az Európai Bizottság különösen négy főbb területen tett javaslatot a fellépésre:

1. Az EBB és az EBA támogatásának növelése: (44. és 46. cikk): annak lehetőségének 
bevezetése, hogy a pénzügyi tervezési műveletek keretében az Európai Beruházási 
Banknak és az Európai Beruházási Alapnak közvetlenül ítélhessenek oda szerződéseket. 
Továbbá mindkét intézmény növelheti az előkészítő és végrehajtási projektekkel 
kapcsolatos technikai tevékenységek számára nyújtott pénzügyi támogatást.
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2. A költségek elszámolhatóságának egyszerűsítése (56. cikk): módosítást javasoltak 
annak érdekében, hogy átalánydíjas alapon számolhassák el az általános költségeket. 
Továbbá a természetbeni hozzájárulásokat elszámolható költségnek ismerik el, 
hozzájárulva ezzel a társfinanszírozási rész eléréséhez. Annak érdekében, hogy az egész 
programidőszak alatt közös végrehajtási szabályokat alkalmazzanak, visszamenőleges 
hatályú záradékot iktattak be, hogy ez a cikk 2006. augusztus 1-től léphessen életbe.

3. Az ERFA és az ESZA előfinanszírozásának növelése (82. cikk): az EU-12 számára 
2009-ben kifizetendő előfinanszírozási részlet 2%-kal nő, míg az EU-15 ugyanebben az 
évben 2,5%-os növelésben részesül. Az Európai Területi Célkitűzés alatt, legalább egy, 
2004. május 1. után csatlakozott tagállam részvételével folyó programok számára 
további 2% kiegészítő előleget fizetnek ki a 2009-es évre. Az említett intézkedéssel elért 
kiegészítő előlegek teljes összege 6,25 milliárd euró.

4. A jelentősebb projektek kifizetéseinek felgyorsítása (78. cikk): a kifizetések 
felgyorsítása érdekében lehetőséget biztosítanak arra, hogy olyan költségekkel 
kapcsolatos kifizetési kérelmeket is benyújtsanak, amelyek a projekt Bizottság általi 
jóváhagyása előtt keletkeztek. Továbbá a Szerződés 87. cikkének hatálya alá tartozó 
állami támogatások keretében az előlegfizetés jelenlegi, 35%-ban megállapított 
maximumát eltörlik, lehetővé téve, hogy az állami támogatások kedvezményezettjei 
akár 100%-os előlegben részesüljenek.

Az Európai Parlament üdvözli a Bizottság gyors intézkedését, amellyel a fenti jogalkotási 
módosításokra javaslatot tett. Ezek a módosítások bizonyosan segítenek majd e váratlan 
pénzügyi válság negatív hatásainak kezelésében, ugyanakkor mély sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nem terveznek más lényeges módosításokat. Különösen ajánlott lenne a 71. cikk 
módosítása (Az irányítási és ellenőrzési rendszerek felállítása) annak érdekében, hogy konkrét 
likvid pénzeszközöket vigyenek be a gazdasági rendszerbe. A javaslat arra vonatkozott, hogy 
amennyiben a tagállam véleménye feltételek nélküli, még akkor is engedélyezzék a köztes 
kifizetéseket 2009-re vonatkozólag, ha a Bizottság észrevételeket tett az üggyel kapcsolatban 
(azon kifizetéseket, amelyekről később kiderül, hogy nem feleltek meg az irányítási és 
ellenőrzési rendszereknek, levonnák a soron következő kifizetési kérelemből).

Noha a felülvizsgálati csomagot egy ideiglenes, de kivételesen kritikus helyzetre való 
válaszként hozták létre, az teljes értékű választ ad az Európai Parlament által az elmúlt évek 
során több alkalommal előterjesztett, az eljárások egyszerűsítésére és a strukturális alapokra 
vonatkozó rendeletek meglévő szabályainak rugalmasabb alkalmazására vonatkozó 
felszólításra. 

Különösen a finanszírozásból a teljes programozási időszak alatt vállalt közösségi és nemzeti 
részarányok meghatározásakor alkalmazható rugalmasság biztosít majd azonnali 
készpénzbeáramlást a nemzetgazdaságokba, ami létfontosságú a jelenlegi költségvetési 
megszorításokra való reagálás érdekében.

A javasolt intézkedéseket gyorsan kell elfogadni a tagállamokban jelentkező, azonnali 
likviditási igény kielégítése érdekében, aminek segítségével a kedvezményezettek több forrást 
és gyorsabban költhetnének el. A javasolt módosítások gyors hatálybalépése érdekében 
valóban létfontosságú teljes hatékonyságuk biztosítása, különösen ami a 2009. évre vonatkozó 
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előfinanszírozás növelését illeti.

Ezért annak érdekében, hogy az intézkedések gyorsan alkalmazhatók és az első eredmények 
már a következő hónapok során elérhetők legyenek, felkérik az európai intézményeket 
döntéshozatali folyamataik felgyorsítására. Az Európai Parlament teljes mértékben támogatja 
ezt az álláspontot. 

Az Európai Parlament ugyanakkor szerette volna, ha nagyobb mértékben bevonják a 
döntéshozatalba: a javaslatok sürgőssége és a rendelkezésre álló idő szűkössége lehetetlenné 
tette, hogy az EP észrevételeket tehessen az általános rendelethez és módosításokat nyújtson 
be az ERFA- és az ESZA-rendelethez.

Ugyanakkor a jelenlegi körülmények hasznos gyakorlási lehetőséget nyújtanak, amely 
rávilágít az intézményközi párbeszéd időben történő megindításának szükségességére a 
strukturális alapokra vonatkozó, 2013 utánra szóló új jogalkotási csomaggal kapcsolatos 
tárgyalások alkalmával. 

A közeljövőt tekintve továbbá a szabályok és eljárások egyszerűsítésének elvét – amelynek a 
jelenlegi javaslatok csak egy példáját jelentik – szigorúan követni kell annak érdekében, hogy 
a kedvezményezettek könnyebben hozzáférhessenek a strukturális alapokhoz, és könnyebben 
felhasználhassák azokat. 

Az Európai Parlament ezért nagyra értékeli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy 
informális szakértői csoport jöjjön létre az egyszerűsítés megvitatására, és örömmel várja, 
hogy kifejthesse véleményét az ebbe az irányban elért első jövőbeli eredményekkel és a 
kapcsolódó javaslatokkal kapcsolatban. 

Ebben az összefüggésben az Európai Parlament felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 
teljes mértékben vegye figyelembe ajánlásait, és hogy rendszeresen tájékoztassák a 
tárgyalások eljárásaival, az ott folyó vitákkal és azok eredményével kapcsolatban.

Noha a jelenlegi módosítások célja nem a kohéziós politika általános hatályának 
megváltoztatása, e kritikus körülmények lehetővé teszik, hogy a jövőbeli politikát a 
gyorsabban változó világ igényeihez és elvárásaihoz igazítsuk, és felkészüljünk az 
elkövetkező programozási időszakban várható sokféle kihívásra. 
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