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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. aggodalommal állapítja meg, hogy a strukturális alapokkal kapcsolatban a Bizottságnak 
jelentett szabálytalanságok aránya 2008-ban 2007-hez képest 6,7%-kal nőtt, amelyen belül 
a legtöbb szabálytalanság – csakúgy, mint a korábbi években – az ERFA és az ESZA 
kapcsán merült fel; örömmel veszi azonban tudomásul, hogy ezek pénzügyi vonzata 27%-
kal csökkent;

2. úgy véli, hogy az észlelt szabálytalanságok számának növekedése az ellenőrzési 
rendszerek javításával kapcsolatban a tagállamok által kifejtett erőfeszítéseknek tudható 
be, és bizonyos abban, hogy a strukturális alapokról szóló rendeletek által a 2007–2013 
időszak vonatkozásában megállapított új rendelkezések hozzá fognak járulni a 
szabálytalanságok szintjének csökkenéséhez az elkövetkezendő években;

3. tudomásul veszi a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló számvevőszéki jelentést, és 
helyteleníti, hogy a kohéziós politika keretében megvalósult visszatérítések esetében 
megközelítőleg 11%-os hibaarány mutatkozik; úgy véli, hogy ez részben a bürokratikus 
ügyintézés miatt van így, és hangsúlyozza, hogy a strukturális alapokra vonatkozó nemzeti 
és közösségi szabályozási keret egyszerűsítése, különösen az irányítási és nyomon követési 
folyamatokat illetően kiemelkedő fontosságú a teljesítmény javítása érdekében;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az esetek majdnem 18%-ában még mindig előfordul a két 
évet meghaladó késlekedés a jelentéstételek terén ; hangsúlyozza a szabálytalanságok 
feltárása és jelentése közötti rés megszüntetésének fontosságát annak érdekében, hogy a 
Bizottság alaposan és időben elemezni tudja a szabálytalanságokat és csalásokat jellemző 
trendeket és előfordulásokat;

5. üdvözli „Az elfogadható hibakockázat fogalmának egységes értelmezése” című, 2008. 
december 16-i bizottsági közleményt (COM(2008)0866), valamint az AFIS-rendszer egyre 
elterjedtebb használatából adódó szabálytalanságok jelentési rendszerének összehangolása 
terén néhány tagállamban elért előrelépést;

6. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy felelősségük teljes tudatában lépjenek fel és 
fokozzák erőfeszítéseiket a szabálytalanságok, ügyintézési hibák és hiányosságok 
felszámolása érdekében, és a szabálytalanság és az esetleges csalás fogalmának 
határozottabb szétválasztására szólít fel.


