
panorama 35 23panorama 35 23panorama 35 23

AZ ERFA VÁLTOZÁSAI: CSÖKKENŐ BÜROKRÁCIA, 

NAGYOBB RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÖSSZEG

miközben Európa még a pénzügyi válságok 
hatása alatt áll, az EU lépéseket tett az Európai 
regionális Fejlesztési Alapot szabályozó 
rendeletek módosítására azzal a céllal, hogy 
egyszerűsítse a strukturális és kohéziós alapok 
igazgatási szabályait. A Panorama megvizsgálta 
a változások várható gyakorlati hatásait.

Az európai gazdaságélénkítési terv 
kulcsfontosságú része
A még jelenleg is tartó gazdasági válság megrendítette az  
üzleti bizalmat, növelte a munkanélküliek számát és erősen meg-
terhelte az államháztartásokat. Különösen ezen utóbbi hatás  
következtében a kormányzatok és a régiók egyre nehezebben 
képesek a társfinanszírozási részt rendelkezésre bocsátani, ami 
az európai strukturális alapok beruházásainál alapkövetelmény.

2010. június 16-án az EU új intézkedéseket tett közzé, melyek  
célja a strukturális és kohéziós alapok igazgatási szabályainak 
egyszerűsítése. A változások remélhetőleg megkönnyítik az 
alapokhoz való hozzáférést és meggyorsítják a beruházásokat 
ebben a költségvetési nyomásoktól terhelt időszakban.  
A gazdasági válsággal szembeni intézkedések részeként egyes 
tagállamok számára összesen 775 millió euró összegű előleg 
kifizetésére kerül sor, amellyel enyhíthetők a sürgető likviditási 
problémák.

Ezek az új változások egyszersmind az eljárás bürokratikus voltát 
is csökkenteni hivatottak, ezzel is megkönnyítve a támogatások 
lehívását. A projektek gyakorlati megvalósításának felgyorsítása 
segíteni fogja a nemzeti és regionális gazdaságokat ebben  
a válságos időszakban.

A legfontosabb változások: 

•  Egységes 50 millió eurós felső határ alkalmazása minden 
olyan nagy projekt esetén, amelyhez a Bizottság jóváhagyása 
szükséges 

Az egységes küszöb révén például kisebb léptékű környezeti 
projektekről a tagállamok önállóan is dönthetnek, így ezek 
hamarabb elindulhatnak. 

•  A nagy projektek több programból való finanszírozásának 
lehetővé tétele 

Egy jelentős, több régión is áthaladó autópálya-szakasz építése 
például több regionális programból is részesülhet támogatásban. 
A korábbi szabályok alapján erre nem volt lehetőség. 

•  A speciális pénzügyi konstrukciók alkalmazá-
sának javítása 

Olyan célorientált eszközök létrehozásának 
lehetősége, amelyek által növekszik az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra beruházott összegek 
nagysága. 

•  A beruházások öt éven keresztü-
li fenntartására vonatkozó köte-
lezettség enyhítése 

Ezek a szabályok ezentúl csak bizo-
nyos projektekre vonatkoznak, pél-
dául az infrastrukturális és termelő 
beruházási ágazatokban. Nem vonat-
koznak olyan vállalkozásokra, amelyek 
szándékukon kívül csődbe mennek.

•  A „bevételtermelő” projektekre (pl.  
fizetős autópályák vagy földterületek bér-
beadásával vagy értékesítésével járó projek-
tek) vonatkozó szabályok egyszerűsítése

A tagállamokra nehezedő adminisztratív terhek csökkenté-
se érdekében a bevételek alakulását csak a kapcsolódó prog-
ram végéig követik nyomon.

•  További 775 millió euró összegű előleg elkülönítése 
(4 % az ESZA-ból és 2 % a Kohéziós Alapból) azon tagállamok 
számára, amelyek az IMF fizetésimérleg-programjának keretében 
hitelt kaptak vagy GDP-jük 10 %-ot meghaladó mértékben 
csökkent: e két kritérium alapján ez Észtországra, Lettországra, 
Litvániára, Magyarországra és Romániára vonatkozik.

•  A kötelezettségvállalások N+2. évben történő visszavonására 
vonatkozó szabályok alkalmazásának elhalasztása

Az N+2-es szabályok alapján ha a 2007-re elkülönített támogatást 
nem használják fel 2009 végéig, akkor az automatikusan 
visszakerül az EU költségvetésébe. E módosítások révén a 2007-re 
tett vállalások hosszabb időszak alatt is teljesíthetők. 

Mindezek a módosítások kiegészítik azt a számos egyéb 
kezdeményezést, amelyeket a válság kezdete óta az európai 
gazdaságélénkítési terv alapján vezettek be. 

A tÉmáróL BőVEBBEN:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

A színfALAk Mögött

A kohéziós politikát szolgáló három alap – az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap 
(ESZA) és a Kohéziós Alap – révén 455 kohéziós politikai 
program keretében összesen 347 milliárd euró összegű 
beruházásra kerül sor 2007 és 2013 között az EU régióiban. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery

