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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. sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi támogatási időszakban  
megvizsgált 95 projektből 60 esetében találtak tárgyi tévedéseket a projekthez kapcsolódó 
bevallott ráfordításoknál, ami a szabálytalanságok számának növekedését mutatja az 
elmúlt év során; úgy véli, növelni kellene a könyvvizsgálat alá vont projektek számát, 
hogy az így levont következtetések segítségével egyértelmű ajánlásokat fogalmazhassanak 
meg a pénzügyi irányítás javítása érdekében;

2. megjegyzi, hogy részben a jogszabályi keret bonyolultsága is hozzájárul a tagállamok által 
elkövetett szabálytalanságokhoz, következésképpen arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
folytassa annak egyszerűsítését;

3. tudomásul veszi, hogy a projektzárási eljárás – beleértve az utólagos könyvvizsgálatot –
hosszú időt vehet igénybe; ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja felül és egyszerűsítse 
eljárásait annak érdekében, hogy a 2000–2006-os időszak projektjeinek lezárása 
indokolatlan késedelem nélkül megtörténhessen, a legmagasabb szintű pénzügyi 
igazgatási standardok biztosítása mellett;

4. ismételten hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell a pénzügyi ellenőrzési 
mechanizmusuk helytállóságát;

5. hangsúlyozza, hogy a tagállamok közvetlenül felelősek a szabálytalansággal terhelt 
kifizetéseknek az alapokba történő visszajuttatásáért; ismételten arra bátorítja a 
Bizottságot, hogy súlyos szabálytalanságok esetén függessze fel a tagállamoknak juttatott 
évközi kifizetéseket, és elismeri, hogy megfelelő módon kell reagálni a tagállamok 
irányításellenőrzési rendszerének elégtelen működése esetén;

6. sajnálatát fejezi ki az ellenőrzési rendszerek irányítására vonatkozó egyértelmű és 
átlátható közösségi követelmények hiánya miatt; úgy véli, az „elviselhető szintű kockázat” 
kulcsfogalom pontosabb meghatározására van szükség annak érdekében, hogy világos 
iránymutatást nyújtsanak a tagállamok, a regionális hatóságok és a szerződő felek törvényi 
elvárásainak kielégítéséhez.
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