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JAVASLATOK

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

1. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék arra a következtetésre jutott, hogy a regionális 
politika esetében a tesztelt tranzakciók között 2011-hez képest nőtt a hiba nélküliek 
száma, miközben az egy vagy két hibát tartalmazóké csökkent, és a becsült 
legvalószínűbb hibaarány 2012-ben 6,8% (a 2011-es 6%-hoz képest); emlékeztet, hogy 
a hibák gyakran adminisztratív jellegűek, és nem feltétlenül arra utalnak, hogy források 
tűntek el, vesztek el, pazarlódtak el, vagy hogy csalást követtek volna el;

2. hangsúlyozza, hogy jelentős különbség van a hibatípusok között, és meg kell 
különböztetni egymástól a fontos hibákat, például a túlfizetést/alulfizetést vagy csalást, 
valamint a kisebb és adminisztratív jellegű hibákat, mivel a tagállami jelentések szerint 
az ERFA, a Kohéziós Alap és az ESZA programjai esetében a 2007–2013-as 
programozási időszakban csak a hibák 0,42%-a esetében volt szó csalásról; 

3. megjegyzi, hogy az ERFA, a Kohéziós Alap és az ESZA programjai esetében a 
jelenlegi programozási időszakban a 2012 végéig végrehajtott kumulatív pénzügyi 
korrekciók aránya 0,2% volt;

4. tudomásul veszi, hogy a Bizottság egyre több kifizetést függeszt fel és szakít meg, ami 
biztosítja, hogy rendszeresen elvégezzék a korrekciós intézkedéseket azokban az 
esetekben, ahol hiányosságok tapasztalhatók;

5. üdvözli a 2014–2020-as programozási időszak új szabályait, amelyeket együttdöntési 
eljárás keretében fogadtak el, és amelyek olyan intézkedéseket is tartalmaznak, mint az 
ellenőrző és igazoló hatóságok kijelölése, az ellenőrző hatóságok akkreditálása, a 
könyvvizsgálói vizsga és a számlák elfogadása, a pénzügyi korrekciók és nettó pénzügyi 
korrekciók, az arányos ellenőrzés és az előzetes feltételek, amelyek célja a hibaarány 
további csökkentésének elősegítése.


