
PA\852793HU.doc PE456.599v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2010/2142(DEC)

5.1.2011

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó 
ügynökségek
(2010/2142(DEC))

A vélemény előadója: Jens Geier



PE456.599v01-00 2/4 PA\852793HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\852793HU.doc 3/4 PE456.599v01-00

HU

JAVASLATOK

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

1. megállapítja, hogy a kohéziós alapokra különösen bonyolult szabályok vonatkoznak, és az 
EU többi kiadási területétől eltérő módon működnek, ami miatt nagyobb mértékben van 
hibáknak kitéve; felhívja a figyelmet arra, hogy az összes EU-s kifizetés között a kohéziós 
kiadások tekintetében a legmagasabb a hibaarány, ami 2009-ben több mint 5% volt,  
tudatában van annak, hogy a hibaarány csökkent 2008-hoz képest;

2. megállapítja, hogy továbbra is a közbeszerzési szabályok megsértése a szabálytalanságok 
egyik leggyakoribb oka, ami részben e szabályok bonyolultságából adódik; javasolja a 
közbeszerzési szabályok egyszerűsítését és számuk csökkentését a hibák összes 
előfordulásának csökkentése érdekében;

3. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Regionális Politikai Főigazgatóság a 2009-es éves 
tevékenységi jelentésre vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatában azt állítja, hogy az 
érintett 79 program közül 38 esetében a főigazgatóság nem rendelkezik a bejelentett 
kiadások 2009. évi visszatérítésének alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét illető megfelelő bizonyossággal; további részleteket kér a 2009. évi 
visszatérítésekre vonatkozó hiányzó információkkal kapcsolatban; megállapítja, hogy a 
tagállamok kötelesek elegendő információt szolgáltatni éves tevékenységi jelentésükben, 
és kéri a Bizottságot, hogy javasoljon olyan esetekben alkalmazandó szankciókat, amikor 
a szolgáltatott információk nem teszik lehetővé a Bizottság számára, hogy meggyőződjön 
a jogszerűségről és a szabályszerűségről;

4. üdvözli az Európai Számvevőszék 1/2010. számú, „Az Európai Unió költségvetési 
pénzgazdálkodásának javítása: Kockázatok és kihívások” című véleményét, és felhívja a 
figyelmet arra, hogy a felügyeleti és ellenőrző rendszerek az európai gazdaságélénkítési 
terv tekintetében csak részben eredményesek számos nagykockázatú területen, például a 
kohéziós politika és a vidékfejlesztés terén;

5. a költségvetési rendelet felülvizsgálatával összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
harmonizálni kell a megosztott irányítás alá tartozó kohéziós programokkal kapcsolatos 
szabályokat és irányítási rendszereket; megállapítja, hogy a költségvetési rendelet és a 
kohéziós szabályok összeegyeztetése kapcsán esetlegesen felmerülő problémák 
elkerülhetőek az elfogadhatósági szabályoknak a különféle szakpolitikák területén történő 
jobb egymáshoz igazítása révén;

6. megállapítja, hogy az INTERREG programok ellenőrzési és auditálási rendszerei részben 
nélkülözik a valamennyi részt vevő tagállam ellenőrző szervei által elismert egységes 
megközelítést; kéri, hogy a határokon átnyúló programok auditálásában és ellenőrzésében 
részt vevő tagállami hatóságok kölcsönösen ismerjenek el közös szabályokat és 
standardokat.
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