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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy a strukturális politikák az EU költségvetésének második 
legjelentősebb részét képezték a 2000 és 2006 közötti programozási időszakban, és az EU 
legfőbb politikáit alkotják a 2007 és 2013 közötti időszakban;

2. felidézi, hogy a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében az Európai 
Számvevőszék úgy ítélte meg, hogy legalább a strukturális politikák keretében támogatott 
projektek számára megtérített teljes összeg 12%-át nem kellett volna visszatéríteni, hogy 
a minta kifizetéseinek 44%-a esetén tévedések merültek fel, valamint hogy a projektek 
jelentős százalékban teljesítési hiba alá esnek; 

3. hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék ugyanebben a jelentésében általában hatástalannak 
vagy csupán mérsékelt hatékonyságúnak minősítette a tagállamok ellenőrzési rendszereit;

4. üdvözli ezért a 2007 és 2013 közötti programozási időszakban a kormányzás és a 
partnerség elveinek keretében a strukturális és kohéziós alapok célkitűzéseinek elérésére 
irányuló erőfeszítéseket1;

5. kéri, hogy a nemzeti számvevőszékek egyrészt játsszanak meghatározóbb szerepet az 
ellenőrzési mechanizmusokban a pénzeszközök megfelelő módon történő 
felhasználásának biztosítása érdekében, másrészt vállalják fel a rájuk háruló felelősséget 
és játsszanak aktívabb szerepet;

6. kéri, hogy a tagállamok szolgáljanak tanácsokkal és továbbképzésekkel a projektek 
ügyvezetői, valamint az igazgatást és a kifizetéseket végző hatóságok számára, és hogy 
az ellenőrző szervek gondoskodjanak arról, hogy valamennyi szereplő tisztában legyen a 
Közösség jogszabályaiban foglalt követelményekkel, és megfelelően alkalmazza azokat;

7. üdvözli a tagállamok éves összefoglalóit, amelyek az első lépést jelentik a nemzeti 
igazgatási nyilatkozatok felé; sürgeti ugyanakkor a Bizottságot, hogy a strukturális 
politikák tekintetében fogadja el ugyanazokat az előírásokat, iránymutatásokat és 
irányadó megjegyzéseket, mint amelyek a közös mezőgazdasági politikára érvényesek;

8. sajnálja, hogy a projektekre vonatkozó végrehajtási rendelkezéseket ismét túl későn 
fogadták el, és felhívja a felelős igazgatási hatóságokat, valamint a kifizető és ellenőrző 
hatóságokat, hogy gondoskodjanak az igazgatás egyszerűsítését célzó szabályokról és 
azok alkalmazásáról (gyakrabban folyamodva például az átalányalapú kifizetésekhez).

                                               
1 Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 11. cikkének megfelelően, HL L 210., 2006.07.31., 25.o.
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