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A BIZOTTSÁG JELENTÉSE
21. ÉVES JELENTÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2009)
E jelentés a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló
1260/1999/EK rendelet 45. cikke (2) bekezdésében foglaltak szerint készült. A strukturális
alapok (2000–2006) keretében 2009 folyamán támogatott tevékenységeket mutatja be.
Részletesebb információk az e
munkadokumentumban találhatók.
1.

jelentés

mellékletét

képező

bizottsági

szolgálati

BEVEZETÉS
2009 a tizedik év volt a 2000–2006-os programozási időszakhoz kapcsolódó
programok és projektek végrehajtásában. 2009-ben összesen 7181 operatív programot
irányítottak.
A programok végrehajtásában magas arányt felmutató tagállamok és régiók el tudták
kezdeni a felkészülést a lezárásra. A strukturális alapok (2000-2006) keretében
nyújtott támogatások lezárására vonatkozó általános keretet a C(2008)1362 és a
C(2009)960 bizottsági határozattal módosított, 2006. évi C(2006)3424 bizottsági
határozat állapította meg.
A pénzügyi válsággal összefüggésben és a Bizottság által javasolt gazdaságélénkítő
csomag keretében 6 (vagy 12) hónappal meghosszabbították az egyes programokat,
amennyiben az adott tagállam élt ezzel a lehetőséggel. Összesen 385 program
esetében kérték a támogathatóság végső időpontjának meghosszabbítását. A
rugalmas kezelés célja annak lehetővé tétele volt, hogy a kiutalt támogatásokat teljes
mértékben kihasználják úgy, hogy a programmal kapcsolatban felmerült váratlan
kihívásokra reagálhassanak, és így a program célkitűzéseit megvalósíthassák.
A strukturális alapok 2000–2006-os programjainak és projektjeinek végrehajtása,
valamint a lezárásukra való felkészülés mellett 2009 folyamán a Bizottság jelentős
részt vállalt a 2007–2013-as időszakra vonatkozó 434 (317 Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA), 117 Európai Szociális Alap (ESZA))2 program
végrehajtásában is.
Az európai kohéziós politika hozzáadott értékének kimutatása érdekében a Bizottság
folytatta a 2000–2006-os időszak 1. és 2. célkitűzésbe tartozó programjainak
utólagos értékelését. Az utólagos értékelést összefoglaló jelentést 2010 áprilisában
tették közzé3. Az URBAN és az INTERREG közösségi kezdeményezések utólagos
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1. és 2. célkitűzés: 226; 3. célkitűzés: 47; HOPE: 12 (az 1. célkitűzésen kívül), INTERREG: 81;
URBAN: 71; EQUAL: 27; LEADER+ : 73; innovatív cselekvési programok: 181.
Lásd a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó stratégiákról és programokról folytatott
tárgyalások eredményeiről szóló közleményt.
Közzétéve
az
alábbi
honlapon:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost_reaction_en.htm
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értékelését 2010 júniusában tették közzé. Az EQUAL közösségi kezdeményezés
utólagos értékelése 2009 elején indult; az értékelés előzetes eredményeit 2010 elején
tették közzé. A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) utólagos értékelésére
2009 folyamán került sor. 2009-ben a Bizottság a Leader+ utólagos értékelését is
elindította.
A tapasztalatcsere többek között az interregionális és városi hálózatokon, valamint
„Régiók a gazdasági változásért: eredményeket célzó hálózatépítés” című
konferencián keresztül kapott ösztönzést. Utóbbin második alkalommal ítélték oda a
RegioStars-díjakat a jó gyakorlatnak minősülő innovációs projekteknek.
2009 októberében a Bizottság a Régiók Bizottságával együttműködve megszervezte
a NYÍLT NAPOK: „A régiók és városok európai hete” című rendezvényt. Az
eseményen több mint 6000 résztvevő volt jelen.
A svéd elnökség kétnapos konferenciát szervezett „Partnerség és társadalmi
párbeszéd az Európai Szociális Alapon belül” címmel. A konferencián a szociális
partnerek ESZA-ban játszott fontos szerepére, valamint a nemzeti gazdaságélénkítési
tervek kidolgozásába és végrehajtásába történő bevonására helyezték a hangsúlyt.
2.

A VÉGREHAJTÁS ELEMZÉSE

2.1.

A költségvetés végrehajtása

2.1.1.

ERFA
A költségvetés végrehajtása tekintetében 2009 kitűnő évnek számított. A
kifizetéseknél a végrehajtás összesített szintje a regionális programokra és
projektekre a tagállamok részére átutalt 4,1 milliárd EUR-val elérte az éves kifizetési
keret 100%-át. Míg a kifizetési előirányzatoknál a végrehajtás szintje az 1. célkitűzés
esetében (3,1 milliárd EUR) az eredetileg tervezettnél (187 millió EUR-val)
magasabb volt, a 2. célkitűzés és az INTERREG programok esetében a 2009-re
előirányzott eredeti költségvetésnél alacsonyabb lett (575 millió EUR, illetve 334
millió EUR került kifizetésre). További 53,0 millió EUR került kifizetésre más
programok számára: az URBAN programra és az innovatív cselekvési programokra.
A 2. célkitűzés és az INTERREG programok alacsonyabb kifizetési szintje a 2008.
évi különlegesen magas arányú végrehajtásnak volt köszönhető, amikor is a
kifizetések iránti nagy számú igény fedezése érdekében a 2007–2013-as
programokhoz kapcsolódó költségvetési sorokból csoportosítottak át. 2009-ben
megfordult a tendencia, mivel a 2000–2006-os időszak kifizetetlen előirányzatait
átcsoportosították a 2007–2013-as időszak költségvetési soraiba, lehetővé téve
ezáltal az ERFA keretében mindkét programozási időszakban finanszírozott
programokra előirányzott kifizetések 100%-os teljesítését.
A teljes 2000–2006-os időszakra vonatkozóan 2009 végéig a tagállamok részére
összesen 121 200 millió EUR-t fizettek ki. Az összes tagállamra nézve ez a teljes
129 600 millió EUR-s keret átlagosan 93,5%-os felhasználásának felel meg.
2009 végén az előző évekből származó, még kifizetendő kötelezettségvállalások
(RAL) összege 8,4 milliárd EUR volt – vagyis a teljes kötelezettségvállalások 6,4%a – , szemben a 2008. év végén fennálló 12,6 milliárd EUR-val.
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2008-hoz hasonlóan 2009-ben nem alkalmazták az ún. „n+2” szabályt. A
kötelezettségvállalási előirányzat utolsó részét (vagyis a 2006. évit) rendszerint
végleges kifizetések végrehajtására használják fel, miután az adott tagállam a
Bizottság szolgálataival megállapodott a program lezárásáról. Ennek megfelelően a
visszavonandó összeg csak az adott operatív program lezárásakor kerül majd
meghatározásra4.
2.1.2.

ESZA
Az Európai Szociális Alap tekintetében a 2009. év kielégítőnek mondható. A
kifizetési előirányzatok felhasználása elérte az 1,54 milliárd EUR-t. Ez az éves
kifizetési keret 97 %-ának felel meg.
A 2009 végén fennálló kötelezettségvállalások (RAL) összesen 4,8 milliárd EUR-t
tettek ki (szemben a 2008. évi 6,4 milliárd EUR-val). Ez a 2000–2006-os időszak
összes kötelezettségvállalásának 7,0 %-át jelenti, és 11 milliárd EUR éves átlaggal
számolva 5 hónapnyi kötelezettségvállalásnak felel meg.
2009-ben – csakúgy mint az előző évben – az ún. „n+2” szabályt nem alkalmazták.
Az „n+2” szabály miatt a 2000–2006-os programozási időszakhoz kapcsolódóan
visszavonandó teljes összeg az operatív programok zárásakor kerül majd véglegesen
meghatározásra (az 1083/2006/EK rendelet 105. cikkének (3) bekezdése).
A teljes időszakra vonatkozóan 2009 végéig a tagállamok részére összesen
63,8 milliárd EUR-t fizettek ki. Az összes tagállamra nézve ez a teljes
68,6 milliárd EUR-s keret 93,0%-os felhasználásának felel meg.

2.1.3.

EMOGA
2009 folyamán összesen 468,2 millió EUR-t fizettek ki, ami az éves kifizetési keret
97,9%-ának felel meg (az év során 417,9 millió EUR-t csoportosítottak át más, az
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapon (EMOGA) kívüli
költségvetési sorokba). A kifizetési előirányzatokra vonatkozó eredeti költségvetés
végrehajtásának mértéke 52,3% volt.
Mindent összevetve a kifizetett összegek mértéke jóval a 2008-ban kifizetettek alatt
volt (1,5 milliárd EUR-val kevesebb). E csökkenésnek két főbb oka van:
– Az EMOGA Orientációs Részlege által finanszírozott vidékfejlesztési
programokat az elmúlt években igen gyorsan végrehajtották. 2008 végén már a
teljes időszakra előirányzott hozzájárulások 91,9%-át kifizették, és a programok
jelentős részénél (152 programból 66-nál) elérték az időközi kifizetések 95%-ban
meghatározott maximális szintjét. Ezekben az esetekben a programok lezárásáig
már nem volt lehetőség további kifizetések teljesítésére.
– Az EMOGA Orientációs Részlegének 2009. évi alacsony kiadásait jórészt az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a 2007–2013 közötti
időszakban megvalósuló vidékfejlesztési programokra (már nem képezi a
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Az 1083/2006/EK rendelet 105. cikkének (3) bekezdése.
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strukturális alapok részét) előirányzott, 8,21 milliárd EUR-t elérő kiadások
ellensúlyozták.
Az EMOGA Orientációs Részlegén belül fennálló kötelezettségvállalások (RAL)
összege 2009 végén 1,3546 milliárd EUR volt, ami a 2000–2006-os időszakra
előirányzott teljes támogatás 6,0%-ának felel meg. Ez az összeg 468,2 millió EURval alacsonyabb a 2008. év végén fennálló kötelezettségek összegénél, ami akkor 1,8
milliárd EUR volt.
2.1.4.

HOPE
A tagállamok számára a rendelkezésre álló 164,4 millió EUR-ból kifizetett
114,2 millió EUR-val a kifizetések összesített végrehajtási szintje elérte a 69,5%-ot.
A kifizetési előirányzatok végrehajtási szintje az alábbiak szerint alakult:
103,0 millió EUR-t fizettek ki az 1. célkitűzésre, és 11,1 millió EUR-t a nem az
1. célkitűzés alá tartozó programokra.
A HOPE esetében a 2009 végén fennálló kötelezettségvállalások összege
306,2 millió EUR (a 2008. évi 449,3 millió EUR-val szemben). Ez a 2000–2006-os
időszakra vonatkozó összes kötelezettségvállalás 7,8%-ának felel meg.
A teljes időszakra vonatkozóan 2009 végéig a tagállamok részére összesen
3,629 milliárd EUR-t fizettek ki. Az összes tagállamra nézve ez a teljes
3,935 milliárd EUR-s keret 92,2%-os felhasználásának felel meg.

2.2.

A programok végrehajtása

2.2.1.

1. célkitűzés
Az 1. célkitűzésbe tartozó programok az alapvető infrastruktúrához kapcsolódó
projektekre (40,2%) helyezték a hangsúlyt: e kategóriában az összes forrás csaknem
felét (49,9%) közlekedési infrastruktúrára fordították. Az 1. célkitűzésbe tartozó
programokra elkülönített források több mint egyharmadát (34,9%) a termelési
környezetbe fektették be, a humán erőforrással kapcsolatos projektekre pedig a
források 22,5%-át költötték.

2.2.2.

2. célkitűzés
A 2. célkitűzésbe tartozó régiókban a programok továbbra is főként a termelési
befektetésekre helyezték a hangsúlyt: a pénzügyi forrásoknak több mint felét (55,4%)
fordították erre a kategóriára. A második legfontosabb támogatott terület az alapvető
infrastruktúra volt, amelyre a 2. célkitűzés forrásainak 29,2%-át fordították. A humán
erőforrás kategóriában (10,5%) a fő beruházási területeket a munkaerő-rugalmasság,
a vállalkozási tevékenység, az innováció, valamint az információs és kommunikációs
technológiák képezték (31,6%).

2.2.3.

3. célkitűzés
Az ESZA-programok végrehajtásánál 2009-ben továbbra is az Európai
Foglalkoztatási Stratégia állt a középpontban – különösen a munkaerő-piaci
foglalkoztathatóság (az igazolt kiadások 30,6%-a), az egész életen át tartó tanulás (az
oktatás és a szakképzés fejlesztését célzó intézkedések adták az igazolt kiadások
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22,8%-át), a társadalmi befogadás (20,8%) és az esélyegyenlőség elősegítését célzó
intézkedések (6,5%).
2.2.4.

Az 1. célkitűzésen kívül eső halászat
Az 1. célkitűzésen kívül eső HOPE-programok a feldolgozásra, a marketingre és a
halászati termékek támogatására összpontosítottak (26,7%). A második
legjelentősebb intézkedés a halászati erőkifejtés kiigazítása volt (17,8%), ezt
követően pedig a halászflotta felújítása és korszerűsítése (17,5%), majd a halászati
kikötői létesítmények (16,9%) és a szakemberek intézkedései (szakképzés, kisipari
jellegű part menti halászat) (12,8%).

2.2.5.

Közösségi kezdeményezések

2.2.5.1. INTERREG
2009 végéig a 81 INTERREG III/Szomszédság programok keretében 18 000 olyan
projektet és hálózatot választottak ki, amelyek célja a nemzeti határok, a nyelvi
korlátok és a kulturális különbségek hatásainak mérséklése, a határ menti térségek
fejlesztése, a stratégiai fejlesztés és a területi integráció Unión belüli növelésének
támogatása, valamint a szomszédos országokkal megvalósuló integráció javítása. A
regionális fejlesztési politikák és eszközök hatékonyságához a bevált gyakorlatok
átadása és a tapasztalatcsere is hozzájárult.
A programok végrehajtása 2009-ben továbbra is jelentős előrehaladást mutatott, a
kifizetési szint elérte a 92,0%-ot. A programozási időszak alatt összességében 135
millió EUR-t vontak vissza az automatikus visszavonási szabály következményeként.
2.2.5.2. EQUAL
2008-ban az EQUAL közösségi kezdeményezés programjait a legtöbb tagállamban
adminisztratív szempontból lezárták. Csupán néhány tagállam kérte az
támogathatóság végső időpontjának 2009-ig történő meghosszabbítását, hogy
nagyobb lehessen a felhasználás aránya és folytatódjanak az integrációs
tevékenységek.
2.2.5.3. URBAN
2009-ben is folytatódott az URBAN közösségi kezdeményezést végrehajtó 71
operatív program és az URBACT I program irányítása. A „régiók a gazdasági
változásért” kezdeményezés végrehajtásának egyik fő eszköze, az URBACT II
program 2008-ban és 2009-ben sikeresen kezdetét vette. Összességében tizenkilenc
tematikus hálózatot és hat munkacsoportot hoztak létre.
2.2.5.4. LEADER+
A LEADER+ közösségi kezdeményezést az alábbi 3 tevékenység alkotta: helyi
fejlesztési stratégiák végrehajtása az állami és a magánszféra közötti partnerség
keretében, a vidéki területek közötti együttműködés, illetve a hálózatépítés. A 2000–
2006-os időszakra az EU-15 számára 73 LEADER+ programot hagytak jóvá. Az
újonnan csatlakozott EU-tagállamok dönthettek arról, hogy beépítik-e a LEADER+
típusú intézkedéseket az 1. célkitűzésbe tartozó saját EMOGA-programjaikba. 2009
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folyamán a Bizottság a 2008 végéig lezárt programokról szóló zárójelentéseket is
kapott. A támogathatósági időszak 2009. június 30-ig történő meghosszabbítását 41
Leader + program esetében kérték.
2.2.6.

Innovációs tevékenységek

2.2.6.1. ERFA
A Regionális Politikai Főigazgatóság ezenkívül 181, az innovációs
tevékenységekhez tartozó regionális programot irányított (ebből 2009. december 31ig összesen 150-et zártak le, 2009-ben pedig 28-at), amelyek hozzájárulnak a
stratégiai innováció előmozdításához a régiókban azáltal, hogy olyan innovatív
módszerekkel és gyakorlatokkal kísérleteznek, amelyek célja az innováció szintjének
növelése és az uniós támogatások minőségének javítása az alábbi három témában:
tudás és technológiai innováció, információs társadalom és fenntartható fejlődés.
2.2.6.2. ESZA
2009 folyamán lezárták a még fennmaradó, 2005-ös és 2006-os innovációs
tevékenységeket; a projektek lezárása a tervezetteknek megfelelően történt. Csak egy
projektet nem került lezárásra a projektgazda pontosításainak késői benyújtása miatt.
E projektet végül 2010 első félévében zárták le.
3.

ÖSSZHANG ÉS KOORDINÁCIÓ

3.1.

Más közösségi szakpolitikákkal való összhang
Az előző jelentések részletesen beszámoltak a kohéziós politika és más uniós
szakpolitikák – például a versenypolitika, a belső piac, a környezetvédelem, a
közlekedés és a nemek közötti egyenlőség – prioritásai közötti összhang
biztosításával kapcsolatos fejleményekről. Mivel a 2000–2006-os programok
végrehajtásuk utolsó hónapjaiban jártak, az irányító hatóságra vonatkozó
követelményeket vagy elvárásokat illetően nem került sor különleges módosításokra.

3.2.

Az eszközök koordinációja

3.2.1.

A strukturális alapok és a Kohéziós Alap
A 2000–2006-os időszakban a strukturális alapokból valamennyi 25 tagállam kapott
támogatást, míg tizenhárom tagállam a kevésbé tehetős országokat támogató
Kohéziós Alapból nyújtott támogatásban is részesült. A támogatott projektek kettős
finanszírozásának elkerülése érdekében a strukturális alapok programozását és
végrehajtását gondosan összehangolták egymással, valamint a Kohéziós Alappal
(különösen az ERFA-val).

3.2.2.

A strukturális alapok és az EBB/EBA
A Bizottság, az EBB és az EIF az alábbiakban ismertetett három kezdeményezés
(JASPERS, JEREMIE és JESSICA) létrehozásával erősítette együttműködését.
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A JASPERS – az európai régiók beruházásait támogató közös program – egy
technikai segítségnyújtási eszköz a 2004 és 2007 között az EU-hoz csatlakozott 12
ország számára; célja, hogy e tagállamoknak segítséget nyújtson az uniós alapokból
finanszírozott nagyprojektek előkészítésében. 2008 novemberében a Bizottság úgy
határozott, hogy a gazdaságélénkítő csomag részeként 2009-től a 2008-as évhez
képest 25%-kal megemeli a JASPERS számára nyújtott források összegét.
A JEREMIE – mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források
– a Bizottság és az EBA (Európai Beruházási Alap) közös kezdeményezése,
amelynek célja, hogy a kohéziós politika keretén belül javítsa a pénzügyi tervezési
eszközök használatát annak érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások bővítés,
innovációba való befektetés vagy új vállalkozások létrehozása céljából könnyebben
hozzáférhessenek támogatásokhoz.
JESSICA – fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai
kezdeményezés – a Bizottság, az EBB (Európai Beruházási Bank) és a CEB (Council
of Europe Development Bank, az Európai Tanács Fejlesztési Bankja) közös
kezdeményezése, amelynek célja, hogy a kohéziós politika keretén belül javítsa a
pénzügyi tervezési eszközök fenntartható városfejlesztésben való használatát a
fenntartható városfejlesztésbe való beruházás támogatása érdekében.
4.

ÉRTÉKELÉSEK
A Bizottság 2009-ben is folytatta a kohéziós politika területén való döntéshozatal
támogatására irányuló értékelések végzését.
ERFA
2009-ben a Bizottság ezenkívül a 2000–2006-os időszak 1. és 2. célkitűzésbe tartozó
programjainak utólagos értékelését is folytatta összesen tizennégy, egymással
összefüggésben álló „munkacsomag” keretében, melyek célja a kohéziós politika
eredményessége és hatékonysága különböző szempontjainak feltárása. A
tanulmányok eredményeit az utólagos értékelést összefoglaló jelentésben, 2010
áprilisában tették közzé.
2009 folyamán a Bizottság ezenkívül az alábbi értékeléseket kezdte meg: 1.) a
Kohéziós Alap utólagos értékelése (a korábbi ISPA-projekteket is beleértve), 2.) a
2000–2006-os időszakban az 1. és a 2. célkitűzésbe tartozó programok értékelése.
ESZA
A 2000–2006-is programozási időszakban megvalósuló ESZA-programok utólagos
értékelésével kapcsolatos munka szintén tovább folytatódott. Az ESZA átfogó
utólagos értékelésének előzetes eredményei 2009 végén/ 2010 elején álltak
rendelkezésre. Az EQUAL közösségi kezdeményezés utólagos értékelése 2009
elején indult; az értékelés előzetes eredményeit 2010 elején tették közzé.
A 2000–2006-os időszak átfogó utólagos értékelése mellett tematikus értékelést is
végeztek a szociális védelem és a társadalmi integráció területén megvalósuló nyitott
koordinációs módszernek nyújtott ESZA-támogatásokra, valamint az ESZAtámogatásoknak – a rendszerek és struktúrák támogatása által – a munkaerőpiac
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működésére és a humánerőforrás-infrastruktúrába való beruházásra gyakorolt
hatására vonatkozóan.
EMOGA
A LEADER+ utólagos értékelése
2009-ben a Bizottság megkezdte a Leader+ utólagos értékelését. Az értékelés célja,
hogy felmérje az EU-15, valamint a később csatlakozott EU-10 tagállamokban
végrehajtott Leader+ programok és a Leader+ típusú intézkedések hatásosságát,
hatékonyságát, relevanciáját és fenntarthatóságát.
5.

ELLENŐRZÉSEK

5.1.

ERFA
Az 1994–1999-es programozási időszak ERFA programjainak lezárásakor kifizetett
költségek szabályszerűségének vizsgálatára vonatkozó stratégia részeként 2003 és
2009 között záró pénzügyi ellenőrzést végeztek. Az ellenőrzött 54 programból 7
esetében megállapították, hogy nincs szükség korrekciókra. 25 program esetében a
tagállamok elfogadták a Bizottság által javasolt pénzügyi korrekciókat. 22
programnál került sor bizottsági határozattal elrendelt pénzügyi korrekciókra.
A 2000–2006-os programozási időszakot illetően 2004 közepén indítottak vizsgálatot
annak ellenőrzésére, hogy a legfontosabb programok irányítási és ellenőrzési
rendszereinek kulcsfontosságú elemei megfelelően működnek-e a tagállamokban. Az
ellenőrzések két részből álltak: egyrészt sor került a rendszerek felülvizsgálatára,
másrészt pedig egy reprezentatív módon kiválasztott projekteket tartalmazó minta
ellenőrzésére. A terv szerinti helyszíni ellenőrzések az EU-15 tekintetében 2006
végéig, az EU-10 tekintetében pedig 2007 végéig befejeződtek. 2007-2008 folyamán
az EU-15 programjai tekintetében kiegészítő ellenőrzéseket végeztek az ellenőrzések
kiterjesztése vagy a különleges kockázatok kiküszöbölése, illetve a cselekvési tervek
végrehajtásának nyomon követése érdekében. 2009 végéig összesen 220 ellenőrző
látogatásra került sor (az INTERREG kivételével), amelyek során megvizsgálták a
tagállami irányítási és ellenőrzési rendszerek legfontosabb elemeinek működését. Az
ellenőrzött programok a legfontosabb programok 43%-át, a tervezett ERFAtámogatásoknak pedig 76%-át teszik ki. Ami az INTERREG-et illeti, 2006-ban
külön ellenőrzési vizsgálatot indítottak, amelyet azután 2007-ben és 2008-ban is
folytattak, majd végül 2009-ben a 23 ellenőrzött program többsége (a lekötött
összegek 54%-a) esetében lezártak.

5.2.

ESZA
A Bizottság az 1994–1999-es ESZA programokra vonatkozóan Luxemburg,
Spanyolország, Belgium és Finnország tekintetében hét pénzügyi korrekciós
határozatot fogadott el.
A Foglalkozatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságnak a 2000–2006-os
programozási időszak alatt végzett munkája kiterjedt az irányítási és ellenőrzési
rendszerek leírásainak értékelésére, a nemzeti rendszerellenőrzési jelentéseknek és az
éves ellenőrzési jelentéseknek az éves kétoldalú koordinációs ülések keretében
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történő értékelésére, valamint három fő ellenőrzési vizsgálatra (a tagállami irányítási
és ellenőrzési rendszerek hatékony működésének ellenőrzése, a projektkiadások
vizsgálata a jogi keretnek való megfelelés bizonyosságának érdekében, valamint a
programok lezárásáért felelős tagállami szerveknek a 2000–2006-os programok
lezárását előkészítő munkájának vizsgálata).
A fenti ellenőrző vizsgálatok eredményeképpen az ellenőrzési osztályok 2009 végén
helyszíni ellenőrzéseket végeztek a tagállamokban, melyek során az operatív
programok 94,9%-át ellenőrizték.
5.3.

EMOGA
Ami az 1994–1999-es időszakot illeti, az erre az időszakra tervezett utólagos
ellenőrzési program már 2006-ban befejeződött. Az utolsó pénzügyi korrekciós
eljárások 2009-ben befejeződtek (a legutolsó 2010 februárjában).
A 2000–2006-os időszakot illetően 2009 folyamán 26 programot ellenőriztek (EU25). 2009 végéig a 152 programból összesen 103 programot ellenőriztek (67,8%),
amelyek a tervezett összkiadás 96,4%-át fedték le 21,7 milliárd EUR értékben. A
feltárt problémák jellemzően a következők voltak: a nem megfelelő
irányításellenőrzés, a mezőgazdasági jogszabályok rendelkezései szerinti
támogathatósági feltételeknek való megfelelés ellenőrzésének elmaradása, valamint a
független ellenőrzések alacsony aránya. Ezeket a megállapításokat a tagállamokkal
együtt nyomon követik a pénzügyi korrekciós eljárások során. Egy sor pénzügyi
korrekciós eljárás van jelenleg folyamatban. Az év során a Bizottság három pénzügyi
korrekciós határozatot fogadott el, amelyek három programot érintenek.

5.4.

HOPE
2009-ben az 1994–1999-es időszak programjaira nem történtek kifizetések.
2009 végéig 52 programból 50-et lezártak (96%). A fennmaradó két program
lezárására 2010 első felében kerül sor.
A 2000–2006-os programozási időszak kezdete óta a Tengerügyi és Halászati
Főigazgatóság összesen 53 ellenőrző látogatást tett, lefedve ezzel valamennyi, egy
alapból finanszírozott programját (18 program, amelyekhez 3,608 milliárd EUR
kezdeti költségvetési hozzájárulást nyújtottak – ami a 2000–2006-os
összköltségvetés 87%-a), valamint tizennyolc, több alapból finanszírozott programot,
amelyekhez 374,6 millió EUR támogatást nyújtottak – ami a 2000–2006-os eredeti
összköltségvetés 9,5%-a. A Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság
rendszerellenőrzései által érintett programok a 2000–2006-os időszakra vonatkozó
eredeti HOPE-támogatások összesen 96,5%-át fedték le. A többi program szabályos
működése a strukturális alapokért felelős egyéb főigazgatóságok ellenőrzési
tevékenysége és/vagy nemzeti szintű ellenőrzések révén nyert bizonyítást.
A 2009-ben végzett kilenc HOPE ellenőrzés tíz operatív programra terjedt ki. A
többi program esetében az ellenőrzések az irányítási és ellenőrzési rendszerek 2000–
2006 közötti hatékony működésének ellenőrzésére és nyomon követésére, valamint a
programok lezárására való felkészülésre összpontosítottak.
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5.5.

OLAF
Az OLAF a strukturális alapok által társfinanszírozott intézkedésekkel kapcsolatban
2009 folyamán 38 alkalommal tett ellenőrző látogatást a tagállamokban. Ebből 28
esetben helyszíni ellenőrzést5 végzett (ezek során 49 alkalommal végeztek helyszíni
ellenőrzést gazdasági szereplőknél), míg 10 esetben más célja volt, például
információgyűjtés vagy a nemzeti hatóságok, illetve igazságügyi szervek támogatása.
2009-ben a 2035/2005/EK rendelettel6 módosított 1681/94/EK7 rendeletnek,
valamint a 846/2009/EK rendelettel8 módosított 1828/2006/EK rendeletnek9
megfelelően a tagállamok közel 4 83910 esetben összesen 1,2 milliárd EUR-t érintő
szabálytalanságokról tájékoztatták a Bizottságot, amelyek az 1994-1999-es, a 2000–
2006-os és a 2007–2013-as programozási időszakokban társfinanszírozott
intézkedésekkel voltak kapcsolatosak. 21 bejelentés vonatkozott az 1994-1999-es
programozási időszakra, és ezek pénzügyi hatása közel 1 millió EUR volt. A
tagállamoknak a Bizottsághoz eljuttatott tájékoztatása szerint egyes esetekben
nemzeti szintű közigazgatási és/vagy bírósági eljárást folytattak le, és 480,2 millió
EUR-t visszafizettettek.

6.

A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁT SEGÍTŐ BIZOTTSÁGOK

6.1.

Az alapok koordinációs bizottsága (COCOF)
2009 folyamán az alapok koordinációs bizottsága által megvitatott legfontosabb
témák közé az alábbiak tartoztak: az 1828/2006/EK rendeletet módosító bizottsági
rendelet, az egyéb ellenőrök munkájára való támaszkodás koncepciója, az ERFA-val,
az ESZA-val és a Kohéziós Alappal kapcsolatos csalásmutatók, tolerálható
kockázatok, a strukturális alapokra vonatkozó ellenőrzési referencia kézikönyv,
valamint a 2000-2006-os programok – a támogathatósági időszak lejártát követően
felmerült – technikai segítségnyújtási feladatainak a 2007-2013-as technikai
segítségnyújtás keretében történő támogatása.

6.2.

Az ESZA-bizottság
2009-ben az ESZA-bizottság (a Szerződés 163. cikkének megfelelően) a szociális
partnereknek nyújtott ESZA-támogatásról folytatott megbeszéléseket. Ez egy olyan
eszköz, amely az EU strukturális és kohéziós alapjait a hozzáférés, illetve a
fogyatékossággal élő személyek megkülönböztetésmentességének biztosítására
használja fel. Az ESZA-bizottság emellett az európai gazdaságélénkítési tervről, a
jövőbeli Európa 2020 stratégiáról és a gazdasági és társadalmi kohézió
előrehaladásáról szóló hatodik jelentésről is megbeszéléseket folytatott. A szakmai
munkacsoport megbeszélésein többek között az általános rendelet és az ESZArendelet egyszerűsítését, valamint az egyszerűsített költségopciókat (átalánydíjak,
standard egységköltségek, egyösszegű kifizetések) vitatták meg.
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2185/1996/EK rendelet, HL L 292., 1996.10.15., 2. o.
2035/2005/EK rendelet, HL L 328., 2005.12.15., 8. o.
HL L 178., 1994.7.12., 43. o.
846/2009/EK rendelet, HL L 250., 2009.9.23., 1. o.
HL L 371., 2006.12.27., 1. o.
2008: a bejelentett esetek száma 3 869; a bejelentések által érintett összeg 528 647 682 EUR.
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6.3.

Az Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság (STAR)
Az Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság 2009 során három alkalommal
ülésezett, és az 1268/1999/EK tanácsi rendelet alapján kedvező véleményt fogadott
el egy módosításról, amely a bolgár SAPARD vidékfejlesztési programot érinti.

6.4.

A Halászati és Akvakultúra-ágazati Strukturális Bizottság (CSFA)
A Halászati és Akvakultúra-ágazati Strukturális Bizottság (CSFA) 2009-ben kétszer
ülésezett. Az ülések fő témái között az utólagos értékelés és a HOPE lezárása
szerepelt. Emellett előadást tartottak a közbeszerzési szabályokról is, és ennek
kapcsán emlékeztették a tagállamokat kötelezettségeikre.
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