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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. megállapítja, hogy az Európai Számvevőszéknek a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó 
éves jelentése szerint a gazdasági, társadalmi és területi kohézióval kapcsolatos 
kiadások területén a becsült hibaarány a 2017. évi 3%-ról 2018-ban 5%-ra nőtt; sajnálja, 
hogy bár az e területen 2018-ban ellenőrzött összeg (23,8 milliárd EUR) jelentősen 
magasabb volt, mint 2017-ben (8,0 milliárd EUR), az elmúlt évek pozitív tendenciája 
megfordult; figyelmeztet arra, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret végén nagyobb 
a hibakockázat, mivel az uniós finanszírozás potenciális elvesztése miatt nyomás 
nehezedik a gyors igénybevételre;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió költségvetésének végrehajtása során tapasztalt 
szabálytalanságok nem jelentenek automatikusan csalást, és hogy a 
kedvezményezettekkel szembeni pénzügyi korrekciók alkalmazása előtt alaposan 
elemezni kell az ellenőrzés eredményeit; felhívja a Bizottságot, hogy hajtsa végre csalás 
elleni stratégiáját, és továbbra is támogassa és segítse a tagállamokat a csalás elleni 
intézkedések végrehajtásában, beleértve a tagállamok által az európai strukturális és 
beruházási alapok (esb-alapok) keretében bejelentett szabálytalanságok elemzését;

3. tudomásul veszi, hogy mind a támogatásokkal, mind a kevésbé ellenőrzött pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos szabálytalanságok elsősorban a nem támogatható projektek, 
kedvezményezettek, tevékenységek és költségek visszatérítéséből (44%), a belső piaci 
szabályok és az állami támogatásokra vonatkozó szabályok megsértéséből (40%), 
valamint a bizonylatok hiányából (11%) adódnak, de annak is betudhatók, hogy az 
előző évben összességében alacsony volt a visszatérítések és kifizetések aránya, 
valamint kevesebb pénzügyi eszköz került be az ellenőrzésbe; hangsúlyozza, hogy 
2018-ban nőtt a közbeszerzéssel, az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal és a 
támogatások odaítélésével kapcsolatos magas kockázatú kiadások aránya a 
Számvevőszék által becsült hibaszinten belül; rámutat arra, hogy a Számvevőszék 2018. 
évi éves jelentésében foglaltak szerint a héa-visszatérítés gyakran hibás, és nem mindig 
eredményezi az uniós források optimális felhasználását, ami a szabályok további 
egyszerűsítése révén érhető el; megjegyzi, hogy bizonyos tagállamok nem tesznek 
eleget azon kötelezettségnek, hogy a kifizetési kérelemtől számított 90 napon belül 
kifizetik a kedvezményezetteknek a teljes állami hozzájárulást;

4. felhívja a figyelmet arra, hogy a magas kockázatú kiadásokra gyakran összetett 
szabályok és támogathatósági feltételek vonatkoznak; sajnálja, hogy egyes tagállamok 
és régiók nehézségekbe ütköztek az alapok felhasználása során; egyetért a 
Számvevőszék azon következtetésével, hogy az egyszerűbb nemzeti támogathatósági 
szabályok segíthetnek csökkenteni ezt a hibaforrást és a kedvezményezettek 
adminisztratív terheit; emlékeztet arra, hogy a magas szintű átláthatóság biztosítása 
mellett a szabályok egyszerűsítése nagyban hozzájárulhat a források hatékonyabb 
felhasználásához; felszólít a helyi és regionális önkormányzatok hatékonyabb 
bevonására a kohéziós alapok végrehajtására vonatkozó egyedi nemzeti szabályok 
kidolgozása során; felhívja a Számvevőszéket és a nemzeti ellenőrző hatóságokat, hogy 
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tegyenek javaslatokat a szabályok egyszerűsítésére, és végezzenek egyszerűsítési 
ellenőrzéseket;

5. hangsúlyozza a nemzeti ellenőrző hatóságok és az Európai Számvevőszék 
kulcsfontosságú szerepét az esb-alapok felhasználásának nyomon követésében; felszólít 
a nemzeti szinten bevezetett ellenőrzési munkamódszerek javítására; ösztönzi a 
Bizottságot, hogy csökkentse az alkalmazandó nemzeti vagy uniós szabályok eltérő 
értelmezését a Számvevőszék éves jelentésében szereplő, a hibák jellegére vonatkozó 
értékelésekkel való egyet nem értés esetén annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhető 
legyen az ilyen helyzet és az alkalmazandó szabályok eltérő értelmezése;

6. hangsúlyozza, hogy az esb-alapok felhasználási aránya továbbra is alacsonyabb volt a 
tervezettnél, és 2018 végére mindössze 27,3% volt, ami még a 2011-es év – az előző 
többéves pénzügyi keret megfelelő éve – 33,4%-os arányánál is alacsonyabb; 
figyelmeztet, hogy ez a programozási időszak végére akár elsietett kiadásokhoz is 
vezethet, veszélybe sodorva a kohéziós politika céljainak elérését;

7. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be részletes elemzést a finanszírozás alacsony 
felhasználási arányának okairól egyes régiókban, értékelje az ezen egyensúlyhiányok 
mögött meghúzódó strukturális problémák orvoslásának konkrét módjait, valamint 
fokozza a helyszíni technikai segítségnyújtást; kiemeli, hogy a rugalmasság és az 
egyszerűbb szabályok javíthatják az esb-alapok hatékonyságát és eredményességét;

8. emlékeztet arra, hogy az alacsony felhasználási arány mögött nemcsak a 
kötelezettségvállalások visszavonásának módszertana (az úgynevezett „n+3 szabály”) 
áll, hanem a kohéziós politika végrehajtását lehetővé tevő jogi keret késői elfogadása is; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy gyors politikai megállapodás jöjjön létre az 
intézmények között a következő, 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről és a kohéziós politikára vonatkozó rendeletekről annak elkerülése 
érdekében, hogy a jövőben megismétlődjön az esb-alapok késedelmes végrehajtása, 
ideértve a jövőbeli kifizetési kérelmek hátralékát is; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy 2020 első felében dolgozzanak ki cselekvési tervet az esb-alapok jelenlegi 
programozási időszakbeli végrehajtásának felgyorsítására, egyértelmű ösztönzőkkel a 
rendelkezésre álló források hatékony felhasználására, megerősítve az Unió stratégiai 
célkitűzéseit, különösen a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, és a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseivel összhangban az éghajlatváltozás elleni küzdelmet;

9. ismételten hangsúlyozza a jó minőségű adatokon alapuló, megbízható 
teljesítménymérési rendszerek fontosságát a döntéshozatali folyamat támogatása 
érdekében, és felhívja a Bizottságot, hogy fejlessze tovább és hangolja össze az 
ellenőrzési módszereket a tagállami hatóságok különböző teljesítménymérési 
rendszereinek harmonizálása érdekében; felszólít szélesebb körű mutatók bevezetésére, 
amelyek képesek megragadni a kohéziós politika kiadásainak alapját képező partnerségi 
elvet, valamint annak releváns horizontális dimenzióit, például a pénzügyi teljesítményt, 
a nemek közötti egyenlőséget, a megkülönböztetésmentességet és a fenntartható 
fejlődést, elkerülve ugyanakkor a további adminisztratív terheket; rámutat, hogy az 
adatgyűjtést haladéktalanul hozzá kell igazítani a közigazgatási rendszerek (például a 
NUTS-osztályozás) változásaihoz;
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10. úgy véli, hogy az EU egyre nagyobb mértékben élt az Európai Beruházási Bank 
Csoportnak (EBB) nyújtott pénzügyi eszközökkel és költségvetési garanciákkal, ami 
hozzájárult a nemzeti, regionális és helyi szintű beruházási hiány megszüntetéséhez 
szükséges további források bevonzásához; következésképpen megismétli, hogy 
támogatja a Számvevőszék pénzügyi eszközökkel és az EBB-vel kapcsolatos 
teljesítményellenőrzéseit.
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