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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. megállapítja, hogy a Számvevőszéknek a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves 
jelentése szerint a „gazdasági, társadalmi és területi kohézióval” kapcsolatos kiadások 
területén a becsült hibaarány a 2017. évi 3%-ról 2018-ban 5%-ra nőtt; sajnálja, hogy az 
elmúlt évek pozitív tendenciája megfordult, még ha ki is kell emelni, hogy a 
költségvetés végrehajtása során elkövetett hibák nem jelentenek automatikusan csalást; 

2. tudomásul veszi, hogy e hibák elsősorban a nem támogatható költségek 
visszatérítéséből, a belső piaci szabályok megsértéséből és a bizonylatok hiányából 
adódnak, de annak is betudhatók, hogy az előző évben összességében alacsony volt a 
visszatérítések és kifizetések aránya, valamint kevesebb pénzügyi eszköz került be az 
ellenőrzésbe;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy kockázatú kiadásokra gyakran összetett szabályok 
és támogathatósági feltételek vonatkoznak, ami hibákhoz vezet, és hogy e hibák egy 
részénél súlyosbítja a helyzetet a nemzeti hatóságok további hibázási lehetősége; 
emlékeztet arra, hogy az egyszerűbb nemzeti támogathatósági szabályok segíthetnek 
csökkenteni ezt a hibaforrást, és kisebb adminisztratív terhet eredményeznének a 
kedvezményezettek számára;

4. hangsúlyozza, hogy az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) 
felhasználása továbbra is lassabb volt a tervezettnél – 2018 végére mindössze 27,3% –, 
és megjegyzi, hogy ez az érték alacsonyabb, mint 2011-ben, az előző többéves pénzügyi 
keret megfelelő évében; 

5. emlékeztet arra, hogy az alacsony felhasználási arány mögött nemcsak a 
kötelezettségvállalások visszavonásának módszertana (az úgynevezett „n+3 szabály”) 
áll, hanem a kohéziós politika végrehajtását lehetővé tevő jogi keret késői elfogadása is; 
ezért felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a 2021–2027-es következő 
programozási időszakban biztosítsanak megfelelő intézkedéseket az esb-alapok 
késedelmes végrehajtásának és az abból következő dominóhatás elkerülése érdekében.


