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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. megjegyzi, hogy a 2008-ban a 2007–2013 közötti időszakra teljesített közbenső 
kifizetések csak a kiadások 32%-át teszik ki, és hogy a Számvevőszék megjegyzései 
különösen a 2000–2006 közötti programozási időszak alatti kiadásokra hivatkoznak, 
amelyek 2008-ban a kohéziós kifizetések 68%-át jelentették; megjegyzi ezért, hogy 
egyelőre nem láthatók a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó jogi keret 
megerősítésének és a 2008-ban és 2009-ben elfogadott intézkedések egyszerűsítésének 
hatásai;

2. nagy várakozással tekint a cselekvési terv hatásáról szóló bizottsági közlemény 2010 
februárjára tervezett közzétételére, amelynek tartalmaznia kell a Bizottság által a 2007–
2013 közötti programozási időszak kapcsán végrehajtott projektek mintájára a Bizottság 
által végzett első audit eredményeit is;

3. tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét, miszerint a projektek aránya a hibával 
korrigált reprezentatív statisztikai mintavételben 43% volt, és hogy ezek esetében gyakran 
túlzott volt a költségtérítés mértéke; úgy véli azonban, hogy ezt az észrevételt árnyalni 
kell a Bizottság azon megállapításával, miszerint a hat érintett programból öt esetében már 
tudott a hiányosságokról és megfelelő kiigazító intézkedéseket hozott; tudomásul veszi a 
Bizottság második megállapítását, amelyet a Számvevőszék észrevétele is alátámaszt 
annak éves jelentésének 6.20 pontjában, miszerint a hibák 58%-a megfelelési hibára 
vonatkozik és nem lett volna hatása a kiadás visszatérítésére;

4. megjegyzi, hogy a közbeszerzési eljárás szabályainak megsértése az egyik leggyakoribb 
oka a fennálló szabálytalanságoknak;  felszólítja a Bizottságot, hogy állapítsa meg, 
honnan ered a közösségi közbeszerzési szabályok be nem tartása;

5. felhívja a figyelmet a kohéziós politikai kiadások különleges jellegére, ami a többéves 
irányítási rendszerből ered, és hangsúlyozza, hogy a pénzügyi kiigazításokat az 
elkövetkezendő években és a programozási időszak lezárásakor hajtják végre, ami 
összességében lehetővé teszi, hogy a Bizottság nagy számú szabálytalanságot tárjon fel és 
javítson ki;

6. üdvözli az észrevehető javulást a végrehajtott pénzügyi korrekciók és az elindított 
kifizetések hivatalos felfüggesztése szintjén;

7. megjegyzi, csalás esetét nem közölték a Bizottsággal a vizsgált projektek tekintetében, és 
hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék jelentésében szereplő hibaszint nem feltétlenül utal 
csalásra;

8. tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzését, miszerint a 2007–2013-as programozási 
időszakra a kontrollmechanizmusokkal kapcsolatos rendelkezések még markánsabbak 
lettek, illetve a Bizottság és a tagállamok feladatai is egyértelmű meghatározásra kerültek; 
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ebben az összefüggésben nagyra értékeli azt a hozzáadott értéket, amelyet az egyes 
programokra létrehozott ellenőrzési hatóságok testesítenek meg, és osztja a Bizottság azon 
várakozását, miszerint az ellenőrzési hatóság által benyújtott éves ellenőrzési jelentésnek 
és véleménynek növelnie kell a nemzeti ellenőrzési rendszerek által nyújtott biztosítékot.

9. úgy véli, hogy a 2008-as cselekvési tervvel a megjelölt, irányítási és ellenőrzési 
rendszerekbe bevezetett javulás ellenére, amely erősítette a Bizottság felügyeleti szerepét 
a strukturális intézkedések során, nem kielégítő a Bizottság azon megjegyzése, hogy a 
rendszerek csak 31%-a működik jól, és hogy több mint 60%-uk szorul javításra; ezért 
felszólítja az illetékes tagállamokat, a regionális hatóságokat és az irányítási hatóságokat, 
hogy erőteljesen működjenek együtt a Bizottsággal abban az erőfeszítésben, hogy e 
statisztikák tendenciáit megfordítsák;

10. megfigyelésének ad hangot, miszerint a Bizottság cselekvési terve lehetővé tette számára, 
hogy a Számvevőszék által ajánlott valamennyi módon intézkedést hozzon; üdvözli a 
Bizottság azon intézkedéseit, amelyek a programokért felelős hatóságoknak képzést és 
eligazítást nyújtanak annak érdekében, hogy javuljon a kohéziós politikai kiadások 
kapcsán alkalmazott közös irányítási rendszer; ösztönzi a Bizottságot, hogy növelje 
tovább erőfeszítéseit a tagállamok részére történő iránymutatás nyújtásával, valamint 
ösztönözze őket a visszafizettetési eljárások és jelentéstétel megerősítésére.


