
AD\864211HU.doc PE460.786v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

2011/2035(INI)

12.4.2011

VÉLEMÉNY
a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Bizottság ötödik kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós 
politikai stratégiáról
(2011/2035(INI))

A vélemény előadója: Derek Vaughan



PE460.786v02-00 2/5 AD\864211HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\864211HU.doc 3/5 PE460.786v02-00

HU

JAVASLATOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. emlékeztet, hogy az Európai Számvevőszék éveken át azt jelentette, hogy a kohéziós 
területen tett kifizetésekre több mint 5%-os hibaarány jellemző, bár megjegyzi, hogy ez az 
arány 11%-ról esett vissza az utolsó mentesítési eljárás idejére, amit a Számvevőszék éves 
jelentése is bizonyít, illetve hogy a felügyeleti és ellenőrző rendszerek csak részben 
hatékonyak; emellett felszólít a hibaszámítási módszer egyértelművé tételére, mivel a 
Számvevőszék és a Bizottság által benyújtott adatok közötti eltérések zavart és a hivatalos 
adatok megbízhatatlanságát okozzák;

2. ezért az a véleménye, hogy a 2013 utáni időszakra hatékonyabbá kell tenni a felügyeleti és 
ellenőrző rendszereket, és erőfeszítéseket kell tenni az adminisztratív terhek 
növekedésének elkerülésére;

3. felszólít az adminisztratív korlátozások enyhítésére a pénzügyi irányítás és ellenőrzés 
tekintetében; üdvözli a programok és az n+2 szabály folyamatban lévő lezárását, és a 
megközelítéseket illetően rugalmasságot kér, hogy a tagállamok hatékonyan tudják az 
alapokat felhasználni, a tagállamok veszteséghez vezető viselkedésének megelőzése, 
valamint az ellenőrzésre irányuló erőfeszítéseknek inkább a kockázatok felé irányítása, és 
ezáltal hatékonyságuk növelése érdekében;

4. megjegyzi, hogy a kohéziós politikán belül a magas hibaszázalék bonyolult szabályok és 
eljárások eredményeképpen fordul elő; kéri a Bizottságot, hogy egyszerűsítse ezeket, egy 
hatékonyabb rendszer kialakításáért; továbbá megjegyzi, hogy nagyobb figyelmet kell 
fordítani a megelőző ellenőrzési intézkedésekre és világos különbséget kell tenni a hibák, 
a szabálytalanság és a csalás között; kiemeli azonban, hogy végső számadatok csak a 
véglegesnek tekinthető időszakokra adhatók meg, és hogy ennél fogva eddig csak az 
1994–1994-es időszak véglegesítése történt meg;

5. úgy véli, hogy az ERFA, az ESZA és a kohéziós alap által finanszírozott projektek, 
valamint az ERFA és az EHA keretében a vidéki és halászati területek gazdasági 
diverzifikációját támogató projektek irányítására, jogosultságára, ellenőrzésére és 
jelentéstételére vonatkozó közös szabályok kulcsszerepet játszanának a pénzeszközök 
kezelésének egyszerűsítésében, a hibakockázat csökkentésében és elősegítenék a kohéziós 
politika programjaiban való részvételt a kisebb érdekelt felek számára, valamint a 
rendelkezésre álló pénzeszközök könnyebb felhasználását;

6. megjegyzi, hogy a Bizottságnak szándékában áll a tagállami hatóságoktól azt kérni, hogy 
irányítási nyilatkozatot tegyenek és erről független számvevői véleményt mutassanak be; 
örömmel fogadja ezt a lépést, de emlékeztet, hogy egy miniszteri szinten aláírt nyilatkozat 
a középtávú cél a jelenlegi tulajdonhiány leküzdésére; ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Bizottság és az egyes tagállamok dolgozzanak ki hathatós partnerségeket annak 
biztosítása érdekében, hogy mindkét fél eleget tegyen a rábízott pénzeszközök iránti 
felelősségének; megjegyzi, hogy a Bizottságnak korlátozott eszközök állnak 



PE460.786v02-00 4/5 AD\864211HU.doc

HU

rendelkezésére, és szükségszerűen a tagállamok forrásaira kell támaszkodnia; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt egy hatékony ellenőrzési struktúra 
kialakításában, amely kiegészítő módon használja fel a két fél forrásait a biztosítékok 
maximalizálása érdekében minimális bürokrácia mellett;

7. megérti, hogy a tervek szerint a tagállami hatóságoknak nemzeti akkreditációs folyamaton 
kell átmenniük; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az EUMSZ szerződés 317. cikke szerint 
a Bizottság saját felelősségére köteles a költségvetést végrehajtani;

8. ezért felszólítja a Bizottságot, hogy vállalja fel felügyeleti szerepét azáltal, hogy maga 
viszi véghez az akkreditációs folyamatot és a program élettartama alatt rendszeres 
figyelemmel követi az akkreditált hatóságok megfelelő működését;

9. ugyanakkor kéri a Bizottság felügyeleti szerepének erősítését azáltal, hogy bevezetik a 
kifizetések szisztematikus megszakítását és felfüggesztését, mihelyt jól megalapozott 
bizonyíték utal arra, hogy az akkreditált hatóságok működése komolyan hiányos; felhívja 
a Bizottságot is, hogy dolgozzon ki szigorúbb terveket a hibás kifizetések behajtási 
arányának növelésére;

10. úgy véli, hogy ezt ki kell egészíteni a szabálytalanság esetén a tagállamokra és végső 
kedvezményezettekre kivethető szankciók listájával; továbbá úgy gondolja, hogy a 
szankciók alkalmazásának világosan meghatározott szabályokon és rendelkezéseken kell 
alapulnia; felszólít szankciók kiszabására – szabálytalanságok esetén – elsősorban 
magukra a végső kedvezményezettekre annak biztosítása érdekében, hogy a hibát 
elkövetők megfelelően felelősségre vonhatók legyenek hibáikért; úgy véli, hogy a 
tagállamokkal szembeni szankciókat csak olyan irányítási hiba vagy rendszerszerű 
mulasztás esetén kell alkalmazni, melyért a tagállamok a felelősek, és nem gyors és 
könnyű megoldásként a végső kedvezményezettek elszámoltatásának elkerülése 
érdekében;

11. megjegyzi, hogy a kohéziós politika kiadásaiban előforduló számszerűsíthető hibák 
körülbelül 43%-a a közbeszerzések terén jelentkezik; felszólítja a Bizottságot, hogy a 
hibaarány csökkentése érdekében terjesszen elő világos és átlátható szabályokat a 
közbeszerzési eljárásra.
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