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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 javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy a 2019. évi uniós kiadások több mint fele magas kockázatúnak 
tekinthető, beleértve a kohéziós és vidékfejlesztési beruházások visszatérítésen alapuló 
kifizetéseit is; megjegyzi, hogy a lényeges hibák becsült arányának a 2018-as 4,5%-ról 
2019-ben 4,9%-ra való emelkedése azt eredményezheti, hogy az ellenőrök elutasító 
véleményt adnak az uniós kiadásokról;

2. elismeri, hogy a magas kockázatú kiadásokra gyakran összetett szabályok és 
támogathatósági feltételek vonatkoznak, és hogy ezeket a szabályokat és feltételeket 
gyakran a nemzeti hatóságok által előírt további követelmények egészítik ki, ami a hiba 
és a csalás közötti különbségtételt nehezítő, fokozott hibakockázathoz vezet;

3. tudomásul veszi, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézióval kapcsolatos 
kiadások területén a becsült hibaarány a 2018. évi 5%-ról 2019-ben 4,4%-ra csökkent; 
üdvözli az éves javulást, de csalódottságának ad hangot amiatt, hogy nem sikerült a 
hibaarányt a 2017. évi 3%-os szintre csökkenteni;

4. megjegyzi, hogy e hibaarány fő okai a projektek támogathatóságának hiánya, a belső 
piaci szabályok megsértése és a nem támogatható kiadások; emlékeztet arra, hogy 
ezeken a területeken eleve magas a hibakockázat, és hogy az irányító hatóságok által 
végzett ellenőrzések nem mindig hatékonyak;

5. üdvözli a közös rendelkezésekről szóló rendelet 2021–2027 közötti programozási 
időszakában a tagállamok projektmenedzsereire és irányító hatóságaira vonatkozó 
követelmények egyszerűsítésére irányuló erőfeszítéseket;

6. rámutat arra, hogy a kohéziós politika már bizonyította hozzáadott értékét, és a 
Covid19-válságot követően még nélkülözhetetlenebb lesz; hangsúlyozza, hogy a 
szabálytalanságok kiváltó okainak az igazgatási kapacitások észszerűsítése és 
megerősítése révén történő felszámolása segítené a kedvezményezetteket és a 
hatóságokat abban, hogy az eredményekre összpontosítsanak és hozzájáruljanak a 
hibaarány csökkentéséhez;

7. aggodalommal állapítja meg, hogy a végrehajtás hatodik évének végén az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap felhasználási aránya 6,6%-kal 
alacsonyabb, mint az előző programozási időszak azonos szakaszában; felhívja a 
figyelmet annak kockázatára, hogy a támogathatósági időszak végéhez közeledve és a 
Covid19-válság körülményeire tekintettel a tagállamok esetleg a kiadásokat helyezik 
előtérbe a teljesítménnyel és a szabályszerűséggel szemben.


