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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. némi aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék bírálja a megosztott 
irányítás végrehajtását, mivel véleménye szerint annak nem sikerült orvosolnia a néhány 
tagállam ellenőrzési rendszerében már a kezdetektől jelen lévő hiányosságokat;  

2. ismételten nehezményezi, hogy néhány tagállam nem képes megfelelően felügyelni az 
adófizetők pénzét, amelyért ő a felelős, és támogatja a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy a közösségi normáknak való megfelelés érdekében a tagállamok 
irányító és kifizető hatóságainak személyzetét segítsen kiképezni a szabályok megfelelő 
végrehajtására;

3. megjegyzi, hogy jelentésében a Számvevőszék elismeréssel szól a bizottsági ellenőrzések 
több mint 70%-ának minőségéről, amelyek – az esetek többségében – az orvoslásra 
szoruló szabálytalanságok azonosításával végződtek; továbbá megjegyzi, hogy az 
alapelveknek megfelelően a szabálytalanságokat a lépések megtétele előtt egyértelműen 
bizonyítani kell, akár formai vagy pénzügyi szabálytalanságokról, akár csalásról van szó;

4. megjegyzi, hogy a 2006. évi költségvetési évet az 1999–2006-os programozási időszakra 
vonatkozó szabályok fényében felül kell vizsgálni, valamint hogy a 2007–2013-as 
időszakra érvényes szabályoknak szigorúbbak, és jobb eredményeket kell hozniuk;

5. egyetért a Bizottság által kinyilvánított azon állásponttal, mely szerint valamennyi 
megállapított szabálytalanságot korrekciós intézkedéseknek kell követniük, például a 
kifizetések felfüggesztésének, vagy a megalapozatlanul vagy nem megfelelően kifizetett 
összegek visszafizetésének; ezzel kapcsolatosan megjegyzi, hogy ezeket a korrekciós 
intézkedéseket többéves programok keretein belül kell végrehajtani, és hogy ebből 
következően nem lehet őket egy adott időpontban fennálló pillanatnyi helyzet fényében 
szemlélni; ezért úgy véli, hogy a Számvevőszék által a 2006-ban indokolatlanul kifizetett 
összegekre megállapított 12%-os arány  a valóság túlzott leegyszerűsítése, ami hibás és 
félrevezető értelmezésekre ad lehetőséget;

6. bizakodással veszi tudomásul a Bizottság álláspontját, mely szerint az indokolatlanul 
kifizetett pénzösszegek nem vesznek el, és a szóban forgó nagy összegeket 
visszafizetésre kerülnek; felkéri a Bizottságot, hogy a 2006. évi költségvetési év utolsó 
projektjeinek lezárásakor tájékoztassa a Parlamentet a visszaszerzett összegek 
mennyiségéről, és adott esetben a végleges veszteségekről és ezek okairól;

7. aggodalommal veszi tudomásul a kifizetések mértékének jelentős csökkenését az EU 
néhány régi tagállamában, ami a fennálló kötelezettségvállalások (RAL) drasztikus 
növekedéséhez vezetett; 

8. aggodalommal állapítja meg, hogy az EU-15-ök bizonyos tagállamainak irányítás-
ellenőrzési rendszereiben tapasztalható hiányosságok kétségeket támasztanak azzal 
kapcsolatosan, hogy biztosítható-e az európai pénzeszközök felhasználásának 
jogszerűsége és szabályszerűsége, ahogyan arra a Bizottság és a Számvevőszék is 
rámutatott; 
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Nemzeti irányítási nyilatkozatok

9. rámutat arra, hogy az EK-Szerződés 274. cikke értelmében minden egyes tagállamnak 
teljes mértékben vállalnia kell igazgatási feladatait, és meg kell tennie a szükséges 
lépéseket annak érdekében, hogy a lehető legkisebbre csökkentse az alapul szolgáló 
műveletek során elkövetett hibák előfordulásának kockázatát;  hangsúlyozza – amint azt a 
Parlament már a 2003., 2004. és 2005. évi mentesítésről szóló állásfoglalásaiban is 
javasolta –, hogy megfelelő politikai szinten az összes megosztott irányítású közösségi 
pénzeszközre kiterjedő nemzeti nyilatkozatokat kell bevezetni, amelyek valódi 
biztosítékot nyújtanak arra vonatkozóan, hogy a nemzeti irányítási és ellenőrzési 
rendszerek megfelelően működnek. 
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