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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. emlékeztet, hogy az uniós tagállamok jelenlegi gazdasági nehézségei idején és az uniós 

költségvetési források elégtelen voltára tekintettel különösen fontos az Európai Unió 

pénzügyi érdekeinek védelme; hangsúlyozza, hogy az uniós forrásokat megfelelően kell 

kezelni és a lehető leghatékonyabban kell azokat felhasználni; 

2. megállapítja, hogy 321 csalárdként és 4672 nem csalárdként bejelentett szabálytalanság 

kapcsolódott a kohéziós politikához; tudomásul veszi, hogy mindkét kategóriában 15%-

kal nőtt a bejelentések száma 2012-höz képest, és hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 

2013-ban feltárt szabálytalanságokhoz kapcsolódó összegek legnagyobb része (63%) 

továbbra is a kohéziós politika területét érinti; rámutat azonban, hogy mindkét 

kategóriában növekedtek a kapcsolódó összegek, a korábbi évek tapasztalata alapján 

fokozatos javulás figyelhető meg, és hogy első alkalommal fordult elő, hogy nem a 

kohéziós politika volt a költségvetési kiadások azon területe, ahol a csalárdként bejelentett 

szabálytalanságok száma a legmagasabb volt;  

3. megjegyzi, hogy ez a statisztikai adat csak hozzávetőlegesen jelzi a szabálytalanságok 

uniós költségvetésre gyakorolt hatását; úgy véli, hogy a pontatlanságok a tagállamok 

közötti és azokon belüli, a szabálytalanságok felderítése, osztályozása és az azokról való 

jelentés során alkalmazott eltérő megközelítésekből adódnak, valamint úgy látja, hogy 

további harmonizációra van szükség; a szakpolitikák kiigazítása céljából hasznosnak tartja 

a szabálytalanságok típusairól és jellegéről szóló ismertetőt; 

4. tudomásul veszi, hogy a nem csalárd szabálytalanságokra gyakran a szabályok 

ismeretének hiánya, a követelmények és rendeletek bonyolultsága miatt kerül sor; úgy 

véli, hogy a szabályok és eljárások egyszerűsítése csökkenteni fogja a nem csalárd 

szabálytalanságok számát; felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, a régiókat és a helyi 

hatóságokat, hogy biztosítsák a kohéziós politikához rendelt alapokat kezelő hatóságok és 

alkalmazottak átfogó továbbképzését; felhívja az európai intézményeket és a 

tagállamokat, hogy – az EU pénzügyi érdekeinek védelméről szóló éves jelentésen felül – 

hajtsanak végre félidős értékelést arról, hogy a kohéziós politika új szabályozási 

szerkezete nagyobb mértékben megelőzi és csökkenti-e a szabálytalanságok kockázatát, 

valamint hogy mérjék föl a meglévő szabályok jelentősebb egyszerűsítésének lehetőségét; 

5. úgy véli, hogy különös figyelmet kell fordítani azokra a területekre, ahol a csalárd 

szabálytalanságok nagyobb számban fordulnak elő; emlékeztet a csalás elleni oktatás és 

kapacitásépítés fontosságára – mind a közigazgatásokban, mind az érdekelt felek között, 

így a civil társadalmi szervezetekben – az egyértelmű szabályok és azok szigorú 

alkalmazása terén, mivel ezek elengedhetetlenek a csalások hatékony megelőzéshez; 

6. elismeri a tagállamok által a szabálytalanságok – valamint a csalás – felderítése, értékelése 

és bejelentése terén tett erőfeszítéseket; felhívja a tagállamokat és hatóságaikat, hogy 

fokozzák erőfeszítéseiket és osszák meg bevált gyakorlataikat annak érdekében, hogy 
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szigorúbb előzetes koordinációt és értékelést biztosítsanak, valamint hogy a 

rendelkezésükre álló információk teljes mértékű felhasználása révén aknázzák ki a hibák 

észlelésére és kijavítására rendelkezésre álló potenciáljukat, mielőtt költségtérítés iránti 

igénnyel fordulnának a Bizottsághoz; 

7. hangsúlyozza továbbá a külső támogatás és ellenőrzések jelentőségét a szabálytalanságok 

és a csalás elleni küzdelemben; meggyőződése, hogy egy koherens európai jogi keret 

potenciális előnyöket hordoz az EU pénzügyi érdekeinek védelme terén, és e tekintetben 

támogatja az EU által nemrégiben kidolgozott csalás elleni stratégiákat, valamint felhívja 

különösen 

 (a) valamennyi tagállamot, hogy jelöljenek ki csalás elleni koordinációs szolgálatokat 

(AFCOS) és ruházzák fel azokat jelentős hatáskörökkel és jogkörökkel, illetve 

biztosítsanak azok számára elegendő emberi és pénzügyi erőforrásokat, és felhívja a 

Bizottságot, hogy biztosítsa e szolgálatok harmonizációját valamennyi tagállamban; 

 (b) a Tanácsot, hogy támogassa az EU pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi 

eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelvet; valamint 

 (c) a Tanácsot, hogy támogassa az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozását, feltéve, hogy 

az Európai Ügyészség és az egyéb, meglévő uniós testületek közötti viszonyokat 

részletesebben meghatározzák és a határvonalakat világosan rögzítik a hatékonyságot 

csökkentő hatáskörátfedések elkerülése érdekében; 

8. megjegyzi, hogy a közbeszerzési szabályok be nem tartása által okozott szabálytalanságok 

és csalások száma továbbra is magas; felhívja a tagállamokat, hogy a szabálytalanságok és 

csalások kockázatának további mérséklése érdekében késlekedés nélkül ültessék át 

nemzeti jogukba a nemrégiben elfogadott, a közbeszerzésről szóló 2014/24/EU (2014. 

február 26.) európai parlamenti és tanácsi irányelvet1, a vízügyi, energiaipari, közlekedési 

és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló 2014/25/EU 

(2014. február 26.) európai parlamenti és tanácsi irányelvet2, illetve a koncessziós 

szerződésekről szóló 2014/23/EU (2014. február 26.) európai parlamenti és tanácsi 

irányelvet3. 

                                                 
1 HL L 94., 2014.3.28., 65. o. 
2 HL L 94., 2014.3.28., 243. o. 
3 HL L 94., 2014.3.28., 1. o. 
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