
A Régiók Bizottsága véleménye a következő témában: Tanácsi határozatjavaslat az Európai Mene-
kültügyi Alap létrehozatalára – Időszak: 2005–2010.

(2004/C 318/10)

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA,

Figyelembe véve a Tanács határozatjavaslatát az Európai Menekültügyi Alap 2005-2010-es időszakra való
létrehozatalával kapcsolatban (COM(2004) 102 végleges 2004/0032 (CNS));

figyelembe véve a Tanács 2004. február 23-án hozott döntését, mely szerint az Európai Közösséget létre-
hozó szerződés 265. cikkelyének első bekezdése alapján a fenti témában kikéri a Régiók Bizottságának
véleményét;

tekintettel a Régiók Bizottsága elnökének 2003. november 6-án hozott döntésére, mely szerint az elnök
megbízza a külügyi bizottságot, hogy a fenti témában véleményt alkosson;

figyelembe véve az Európai Közösséget létrehozó szerződést, különösen a 63. cikkely (2) bekezdése (b)
pontját;

figyelembe véve a Régiók Bizottságának az „Európai Menekültügyi Alap 1999-2010-es időszakra való létre-
hozatalára tett határozatjavaslatával kapcsolatos véleményét” (COM(1999) 686 végleges – 1999/0274 CNS,
CdR 80/2000 végleges (1));

figyelembe véve a Régiók Bizottságának a „Bizottság közleménye az Európai Parlament, a Tanács, az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, és a Régiók Bizottsága részére – Bevándorlás, integráció és foglal-
koztatottság” (COM(2003) 336 végleges, CdR 223/2003 (2) végleges) című dokumentummal kapcsolatos
véleményét

figyelembe véve a Régiók Bizottságának azokat a véleményeit, melyek a menekültügyi politikával foglal-
koztak: (CdR 90/200 (3) végleges; CdR 214/2001 (4) végleges, CdR 93/2002 (5) végleges; CdR 249/2003 (6)
végleges);

figyelembe véve a Külügyi Bizottság által 2004. május 4-én elfogadott véleménytervezetet (CdR 80/2004
jav.1) (előadó: G. Skuthälla, Närpes város polgármestere (FI/ELDR));

1) továbbá tekintettel arra, hogy az Európai Menekültügyi Alap működése második szakaszának haté-
konyabb és fontosabb eszközzé kell válnia a fő célkitűzések elérésében, azaz, a tagországok közötti
felelősségmegosztásban és egy az összes tagállamban érvényes közös menekültjogi politika gyakor-
latba ültetésében.

2) továbbá tekintettel arra, hogy a kitűzött cél elérése érdekében szükség van arra, hogy működése
teljes időtartamára az Alap rendelkezésére álljanak a szükséges pénzügyi források, külön számításba
véve az EU bővítését és az új tagállamok szükségleteit;

2004. június 16-án és 17-én tartott 55. plenáris ülésén a következő véleményt fogadta el:

1. A Régiók Bizottsága nézetei

A Régiók Bizottsága

1.1 jóváhagyja az Európai Bizottság javaslatát a lenti módo-
sításokban található megszorítások mellett;

1.2 nagyra értékeli az Európai Bizottság, a tagországok, a
helyi és regionális hatóságok és maguknak a menekülteknek és
egyéb közreműködőknek a munkáját, melyet az Európai Mene-
kültügyi Alap első szakasza idejére kitűzött célok megvalósítása
érdekében fejtettek ki;

1.3 nagyra értékeli azt, hogy az Európai Bizottság új javas-
latot fogalmazott meg és úgy gondolja, hogy az Európai
Bizottság figyelembe vette az első szakasz kiértékelésekor

levont tanulságok és a különböző partnerek által tett észrevé-
telek nagy részét.

1.4 úgy ítéli meg, hogy a javaslatban kifejtett tagországok
közötti felelősségmegosztás elve és rendszere korrekt;

1.5 azon az állásponton van, hogy a tagállamokban teljesí-
tendő feladatokra elkülönített és már előirányzott összegek,
valamint a szükséges műszaki és adminisztrációs tevékenysé-
gekre félretett összegek azt a minimumot teszik ki, amely
lehetővé teszi a tagországok számára, hogy részt vegyenek a
programban és saját nemzeti rendszerüket az általános európai
szintre fejlesszék; valamint kihangsúlyozza annak fontosságát,
hogy a tagállamokban főleg azoknak a helyi partnereknek lesz
szükségük további képzésre és útmutatásokra ahhoz, hogy jó
minőségű projekteket tudjanak megvalósítani, akik az Európai
Menekültügyi Alap munkájának első szakaszában is részt
vettek;
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1.6 fontosnak tartja azt, hogy a tagállamokban minden
nemzetközi védelmet élvező személyre kiterjedjen az Alap tevé-
kenysége, attól függetlenül, hogy az illető milyen helyi eljárás
keretében lépett a tagállam területére; ugyanakkor azt is
fontosnak érzi, hogy a projekt megvalósítása közben külön
figyelmet fordítsanak a legnehezebb helyzetben levő mene-
kültek szükségleteire. A legnehezebb helyzetben levők csoport-
jába tartoznak, például, a magukra hagyott kiskorúak, az egye-
dülálló anyák vagy veszélyeztetett helyzetben levő, elszigetelt
nők; kínzások, visszaélések vagy egyéb embertelen és lealacso-
nyító bánásmód áldozatai, és különleges orvosi ellátást igénylő
személyek;

1.7 támogatja az Európai Bizottság által javasolt minden
részletre kiterjedő menekültpolitikát, aminek köszönhetően az
Alap révén a menekültjogot kérelmezők életfeltételein lehet
javítani, és ugyanakkor elő lehet segíteni a menekültek beillesz-
kedését, illetve hazájukba való visszatérését, miközben figye-
lembe lehet venni a helyi, a regionális és a nemzeti körülmé-
nyeket is;

1.8 fontosnak tekinti azt, hogy a nemzeti intézkedések
mellett kapjanak a közösségi lépések és szükségintézkedések is
anyagi támogatást az Alaptól. A közösségi intézkedések az
európai szintű stratégiai tervek készítésének és kiépítésének
fontos eszközeivé válhatnak, ha úgy támogatják a széleskörű
gyakorlati projekteket politikailag, valamint helyi és regionális
szinten is, hogy azok kiegészítsék egymást. Az Alap forrásainak
egy megfelelő hányadát kell elkülöníteni közösségi intézkedé-
sekre, kellőképpen figyelembe véve azt, hogy kiegészítik-e
egymást valamint a megvalósításuk átlátható-e;

1.9 kihangsúlyozza, hogy a menekültjogot kérelmezők és a
menekültek befogadása körüli hatások legegyértelműbben helyi
szinten jelentkeznek, abban a közösségben, ahol befogadják
őket, és ezért nyomatékosan hangsúlyozza annak fontosságát,

hogy a helyi és regionális hatóságokat vonják be a menekült-
jogot kérelmezők és a menekültek befogadásával és integráció-
jával kapcsolatos döntések hozatalába;

1.10 felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy egy az emberi
jogok tiszteletén alapuló európai menekültjogi politika számára
alapvető kérdés az integráció elősegítése és ebben a tekintetben
döntő fontosságú a helyi közösségek folyamatos és kiegyensú-
lyozott fejlődése;

1.11 kiemeli, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy
önkéntes alapon, biztonságos és emberi méltóságához illő
módon visszatérjen hazájába;

1.12 támogatja az Európai Bizottságnak a projektek straté-
giai tervezésének javítására tett erőfeszítéseit egy több éves
program bevezetése révén;

1.13 hangsúlyozza, hogy a stratégiai terv készítése nyitott
szellemben, az Európai Bizottság és a tagállamok közötti igazi
partneri együttműködés keretében kell folyjon, függetlenül
attól, hogy nemzeti vagy közösségi intézkedésekről, illetve
szükségintézkedésről van szó;

1.14 külön felhívja a figyelmet arra, hogy milyen jelentős
szerepet játszanak a helyi és regionális partnerek, mivel nagy az
ő felelősségük abban, hogyan fogadják be a menekültjogért
folyamodókat és a menekülteket, valamint hogyan segítsék elő
az integrációt; továbbá sajnálatát fejezi ki, hogy az Európai
Bizottság javaslata nem gondoskodik arról, hogy kellőképpen
széleskörű egyeztetés folyjon a helyi és regionális hatóságokkal
a program megvalósításával kapcsolatos tervek készítése és a
program pénzügyi támogatásáról szóló döntések hozatala
folyamán. A javaslat nem garantálja kellőképpen azt, hogy a
helyi és regionális partnereknek legyen alkalmuk részt venni a
közösségi intézkedések helyes gyakorlatának kialakításában.

2. A Régiók Bizottsága ajánlásai

1. ajánlás

4. megfontolandó kérdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

(4) Szükséges a tagállamok arra tett erőfeszítéseinek a
támogatása, hogy a menekültek és a hontalan szemé-
lyek befogadása megfelelő feltételek mellett történjék,
hogy korrekt és hatékony menekültjogi eljárások kere-
tében védjék azoknak a személyeknek a jogait, akiknek
nemzetközi védelem jár, valamint azért, hogy a mene-
dékjogi rendszerek zökkenőmentesen működjenek.

(4) Szükséges a tagállamok arra tett erőfeszítéseinek a
támogatása és tökéletesítése, hogy a menekültek és a
hontalan személyek – akiknek különlegesek a szükség-
leteik, és a legnehezebb helyzetben levők csoportjába
tartoznak, mint például, a magukra hagyott kiskorúak,
az egyedülálló anyák vagy nők; kínzások, visszaélések
vagy egyéb embertelen és lealacsonyító bánásmód
áldozatai, és különleges orvosi ellátást igénylő szemé-
lyek – befogadása megfelelő feltételek mellett történjék,
hogy korrekt és hatékony menekültjogi eljárások kere-
tében védjék azoknak a személyeknek a jogait, akiknek
nemzetközi védelem jár, valamint azért, hogy a mene-
dékjogi rendszerek zökkenőmentesen működjenek.

I n d o k l á s

Szükséges a befogadásra használt ingatlanok feljavítása, ha azok még nincsenek megfelelő állapotban. Külö-
nösen ott, ahol nagy a menekültjogot kérők száma, a legnehezebb helyzetben levőket sokszor nem sikerül
megtalálni és ennek következtében az ilyen csoportba tartozóknak a különleges szükségleteit nem veszik
észre. A legveszélyeztetettebb helyzetben levő személyek beazonosítását megkönnyíti az, ha egy definíció
alapján meg lehet határozni, hogy milyen embercsoportok tartoznak ebbe a kategóriába. Az ilyen szemé-
lyek szorongatott helyzetén jelentősen lehet könnyíteni megfelelő támogatással, gondozással és más egyéb
intézkedésekkel, akiknek ilyen módon lehetőségük nyílik a beilleszkedésre vagy esetleg a hazájukba való
visszatérésre.
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2. ajánlás

8. megfontolandó kérdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

(8) Gyakorlati támogatás nyújtása szükséges ahhoz, hogy
megteremtődjenek vagy javuljanak az ahhoz szükséges
feltételek, hogy menekültek és hontalan személyek
kellő tájékoztatás után hozhassák meg a döntést, hogy
– amennyiben az a kívánságuk – elhagyják-e a tagál-
lamok területét és visszatérnek-e hazájukba.

(8) Gyakorlati támogatás nyújtása szükséges ahhoz, hogy
megteremtődjenek vagy javuljanak az ahhoz szükséges
feltételek, hogy menekültek és hontalan személyek
kellő tájékoztatás után hozhassák meg a döntést, hogy
– amennyiben az a kívánságuk – elhagyják-e a tagál-
lamok területét és visszatérnek-e biztonságos és emberi
méltóságukhoz illő módon hazájukba.

Indoklás

Semmilyen körülmények között ne támogassa az Európai Menekültügyi Alap személyek hazájukba való
visszatérését, ha nem lehet garantálni azt, hogy a visszatérés biztonságos, valamint azt, hogy ott tiszteletben
tartják majd emberi jogaikat.

3. ajánlás

15. megfontolandó kérdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

(15) A tagállamoknak kellőképen biztosítaniuk kell az
előírások betartását és a végrehajtás jó minőségét,
valamint a végrehajtás kivitelezését, eredményessé-
gének kiértékelését, továbbá a megfelelő pénzügyi
gazdálkodást és ellenőrzést.

(15) A tagállamoknak kellőképen biztosítaniuk kell az
előírások betartását és a végrehajtás jó minőségét,
valamint a végrehajtás kivitelezését és átláthatóságát,
valamint eredményességének kiértékelését, továbbá a
megfelelő pénzügyi gazdálkodást és ellenőrzést.

Indoklás

Az intézkedések megvalósításának minden körülmények között átláthatónak kell lennie.

4. ajánlás

4. cikk (1) bekezdés d) pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

(d) azoknak a személyeknek az önkéntesen vállalt haza-
térése, akiknek a 3.(1-3)-as pontban említett módon
védelemre tett kérelmét elutasították, feltéve, ha nem
tettek szert egy új állampolgárságra vagy nem hagyták
el a tagállam területét.

Indoklás

Az Alap forrásai nem csak azoknak a megsegítésére használhatók fel, akik még várják kérelmük elbírálását,
hanem olyan személyek önkéntes hazatérésének támogatására is, akiknek kérelmét már elutasították.
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5. ajánlás

4. cikk 3. pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

3. Az intézkedésekben külön figyelmet kell fordítani a
személyek nemével kapcsolatos kérdésekre, a legnehe-
zebb helyzetben levők különleges szükségleteire, bele-
értve azokat is, akik kínzások vagy egyéb embertelen és
lealacsonyító bánásmód áldozatai voltak, valamint
mindig elsőbbséget kell, hogy kapjon minden olyan
intézkedés, amely a gyermekek érdekeit legjobban szol-
gálja. Az 1. (a.), (b.) és (c.) pontban leírt intézkedéseket
össze lehet kapcsolni egy projekt keretében.

3. Az intézkedésekben külön figyelmet kell fordítani a
személyek nemével kapcsolatos kérdésekre; minden
olyan intézkedésre, amely a gyermekek érdekeit
legjobban szolgálja; a legnehezebb helyzetben levők
különleges szükségleteire, beleértve a magukra hagyott
kiskorúakat, az egyedülálló anyákat vagy nőket; és
azokat is, akik kínzások, visszaélések vagy egyéb ember-
telen és lealacsonyító bánásmód áldozatai voltak, és a
különleges orvosi ellátást igénylő személyeket is, hogy
kapjon minden olyan intézkedés, amely a gyermekek
érdekeit védi. Az 1. (a.), (b.) és (c.) pontban leírt intézke-
déseket össze lehet kapcsolni egy projekt keretében.

Indoklás

A „gyermekek érdekeit legjobban szolgáló” megfogalmazás megtalálható a nemzetközi egyezmények szöve-
geiben és ezért javasoljuk, hogy pontosan ez a megfogalmazás szerepeljen a javaslat szövegében is. A legve-
szélyeztetettebb helyzetben levő személyek beazonosítását megkönnyíti az, ha egy definíció alapján meg
lehet határozni, hogy milyen csoportok tartoznak ebbe a kategóriába. A javasolt lista egyezik, például, az
UNHCR (Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága) által összeállított listával.

6. ajánlás

6. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

Az illető személyeknek (lásd 4.(1.)(b.) pont) és családtag-
jaiknak a tartózkodási hely szerinti tagállamnak a társadal-
mába való beilleszkedése érdekében hozott intézkedések
finanszírozhatók az Alapból, legfőképpen a következők:

Az illető személyeknek (lásd 4.(1.)(b.) pont) és családtag-
jaiknak a tartózkodási hely szerinti tagállamnak a társadal-
mába való beilleszkedése érdekében hozott intézkedések
finanszírozhatók az Alapból, legfőképpen például a követ-
kezők:

Indoklás

Mivel nincsen általánosan elfogadott és használt módszer a beilleszkedés fokának mérésére, érdemes itt
hangsúlyozni, hogy az ismertetett intézkedések csak példák arra, hogyan lehet a beilleszkedést elősegíteni.

7. ajánlás

6. cikk 3. alpont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

— olyan intézkedések, melyek a befogadó ország nyel-
véhez és kultúrájához való alkalmazkodást szándé-
koznak elősegíteni;

Indoklás

Szükséges annak fontosságát kihangsúlyozni, hogy a nyelv kulcsszerepet játszik a befogadó ország közössé-
gébe és társadalmába való beilleszkedésben. Sokféle módon lehet egy nyelvet megtanulni és a kultúra
meghatározó szerepet játszik abban, hogyan tanul valaki. Ezért nem szabad az erre irányuló intézkedéseket,
például csak az oktatás és a képzés területére korlátozni.
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8. ajánlás

6. cikk 6. alpont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

— az ilyen személyek beilleszkedését elősegítő intézkedé-
sekbe a helyi hatóságnak, a nagy nyilvánosságnak és a
menekültügyi szervezeteknek a bevonása, például
önkéntesek vagy társadalmi-gazdasági érdekcsoportok
és szakszervezetek részvétele útján.

— az ilyen személyek beilleszkedését elősegítő intézkedé-
sekbe a helyi és regionális hatóságnak, a nagy nyilvá-
nosságnak és a menekültügyi szervezeteknek a bevo-
nása, például önkéntesek vagy társadalmi-gazdasági
érdekcsoportok és szakszervezetek részvétele útján.

Indoklás

A helyi és regionális önkormányzatoknak a beilleszkedés elősegítésére fordítható forrásai főként a szociális
osztályok szolgáltatásainak a keretein belül állnak rendelkezésre. Az ilyen szolgáltatások megszervezésekor
szükséges figyelembe venni, hogy a szolgáltatások mindenkinek mindig a rendelkezésére álljanak, minden
megkülönböztetés nélkül, valamint, hogy minden más, a menekültek beilleszkedését elősegítő különleges
követelménynek megfeleljenek. Arra való tekintettel, hogy ezek az intézkedések milyen fontos szerepet
játszanak, világosan meg kell különböztetni ezeket az intézkedéseket egyéb helyi intézkedésektől. Ezért
javasoljuk az eredeti szöveg módosítását, úgy, hogy ezt a rész két részre legyen osztva (8. és 9. ajánlás).

9. ajánlás

6. cikk 7. alpont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

— az ilyen személyek beilleszkedését elősegítő intézkedé-
sekbe megismertetése, valamint az ilyen személyek, a
helyi hatóságok, a menekültek saját szervezetei és a
nagy nyilvánosság közötti párbeszéd beindítása, például
önkéntesek vagy társadalmi-gazdasági érdekcsoportok
és szakszervezetek részvétele útján.

Indoklás

Ez a módosítás arra igyekszik rávilágítani, hogy a beilleszkedés fogalma magában foglalja egyrészt a társa-
dalom, illetve tágabb értelemben a civil szervezetek, másrészt a beilleszkedésre váró személyek közötti
párbeszédet és a kölcsönhatást. Továbbá azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a menekülteknek maguknak is
van felelősségteljes szerepük az újabb menekülteknek a társadalomba való beilleszkedésében.

10. ajánlás

8. cikk (2) bekezdés (az új bekezdés továbbiakban a (2) bekezdés, míg a régi (2) bekezdés lesz a továb-
biakban a (3) bekezdés)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

2. Az új, számításba jövő intézkedések kiválasztásakor
különösen fontos bizonyos helyes gyakorlatok bevezeté-
séről gondoskodni helyi és regionális szinten.

Indoklás

A javaslatban említett közösségi intézkedések alapján azt gondolhatnánk, hogy főleg a központi kormány-
zati szerveket és intézményeket kell támogatni. A gyakorlatban viszont gyakran azt tapasztaljuk, hogy
helyes és innovációs gyakorlatot folytató kísérleti projektek indulnak be, melyeket a helyszínen tesztelnek
helyi és regionális partnerek bevonásával. Ezért igen fontos határokon átnyúló projektek megvalósításának
támogatása helyi és regionális partnerek bevonásával.
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11. ajánlás

9. cikk (2) bekezdés d) pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

(d) személyek befogadásával kapcsolatos személyzeti és
adminisztrációs költségek és a szükségintézkedések
megvalósítása;

(d) személyek befogadásával kapcsolatos személyzeti és
adminisztrációs költségek, a tartózkodási engedély
megadásával kapcsolatos döntéshozatal, és a szükségin-
tézkedések megvalósítása;

Indoklás

A jelenlegi megfogalmazás alapján nem eléggé világos az, hogy a számításba jövő szükségintézkedések
egyike a tartózkodási engedély megadásával kapcsolatos döntés hozatala. Természetesen a döntéshozatal a
szükségintézkedések megvalósításának szerves része és az ezzel járó költségek sokszor igen jelentősek.

12. ajánlás

12. cikk (4) bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

4. A felelős hatóságok feladatai közé tartoznak a követ-
kezők:

4. Az átláthatóság érdekében a A felelős hatóságok többek
között feladatai közé tartoznak a következők felada-
tokat hajtják végre:

Indoklás

Az intézkedések megvalósításának minden körülmények között átláthatónak kell lennie.

13. ajánlás

12. cikk (4) bekezdés d) pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

(a) illetékes partnerek (civil szervezetek, helyi hatóságok,
illetékes nemzetközi szervezetek, szociális partnerek
stb.) véleményének kikérése a több évre szóló program
összeállítása folyamán;

(a) illetékes partnerek (helyi és regionális hatóságok és civil
szervezetek, helyi hatóságok, illetékes nemzetközi szer-
vezetek, szociális partnerek stb.) véleményének kikérése
a több évre szóló program összeállítása folyamán;

Indoklás

A helyi és regionális önkormányzatok szolgáltató félként kulcsszerepet játszanak az Európai Menekültügyi
Alap munkájában és az ő vállukon nyugszik a teljes felelősség. A tagállamok területén nem lehet tervbe
venni vagy megvalósítani menekültek befogadásával és beilleszkedésével kapcsolatos politikát ezeknek a
hatóságoknak a bevonása nélkül. Ezért a határozatnak ki kell kötnie, hogy a felelős hatóságoknak program-
jaik összeállítása folyamán együtt kell működnie a helyi és regionális önkormányzatokkal
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14. ajánlás

12. cikk (4) bekezdés c) pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

az Alap együttfinanszírozásával kapcsolatban a szelekciós
és döntőbizottsági eljárások kialakítása, az átláthatóság, az
egyenlő bánásmód és a támogatások nem-kombinálható-
sága elvei alapján;

az Alap együttfinanszírozásával kapcsolatban a szelekciós
és döntőbizottsági eljárások kialakítása, az átláthatóság, az
egyenlő bánásmód és a támogatások nem-kombinálható-
sága elvei alapján; valamint a különböző tagállamokban
uralkodó helyzet és az ott érvényes előírások fényében,
amikor egy-egy projektet kiválasztanak, meg kell vizsgálni,
hogy hány személyt érintenek azok a projektek és hogy a
támogatást kérő szervezeteknek, vagy bármelyik partner-
szervezetnek, mennyi tapasztalata van és milyen megbízha-
tósága.;

Indoklás

A Tanács 2000. szeptember 28-án kelt, az Európai Menekültügyi Alapot létrehozó határozatának 9(3)
cikkelye (lásd HL L 252., 2000.10.6., 12. o. et seq.) [ERF I] (Az Európai Menekültügyi Alap – a ford.
megjegyz.) bebizonyította érdemeit, és éppen ezért bele kell sorolni az ERF II-be. Mindenek előtt, a felelős
hatóságoknak továbbra is folytatniuk kell a régió helyzete által megszabott feltételek, vagy a helyi szervező
testület, illetőleg a szükségletek által diktált projektek kiválasztását. Ezeket az értékeléseket elvégezhetik a
tagállamok regionális vagy helyi koordinációs testületei. Külső szakértők nem végezhetnek ilyen értékelést.

15. ajánlás

22. cikk (2) bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása

2. Az Európai Bizottságnak az Alap együttfinanszírozására
vonatkozó éves döntésében előirányzott összegének az
50%-ának a tagállamoknak részére való előzetes kifize-
tése az együttfinanszírozási döntés meghozatala utáni
hatvan napon belül kell megtörténjen.

2. Az Európai Bizottságnak az Alap együttfinanszírozására
vonatkozó éves döntésében előirányzott összegének az
50%70%-ának a tagállamoknak részére való előzetes
kifizetése az együttfinanszírozási döntés meghozatala
utáni hatvan napon belül kell megtörténjen.

Indoklás

Kevésbé szigorú követelményeket kellene kiróni a tagállamokra az előfinanszírozás tekintetében, ezzel elke-
rülve a nemzeti költségvetés és a tevékenységek megvalósításáért felelős projekt partnerek forrásainak
túlzott megterhelését (NGO, stb.).

Brüsszel, 2004. június 17.

A Régiók Bizottsága

elnöke
Peter STRAUB
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