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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. megállapítja, hogy a tagállamok 2007-ben 3 832 szabálytalanságot jelentettek (ami 2006-
hoz képest 19,2%-os növekedést jelent), a 2007-ben érintett teljes pénzügyi összeg 
körülbelül 828 millió EUR volt, 2007-ben a feltételezett csalások aránya az összes 
jelentett szabálytalansághoz képest 12–15%-ot tett ki, és az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap keretében a teljes szabálytalan összeg 2006-hoz képest 48%-kal emelkedett; 
ismételten hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell pénzügyi ellenőrző 
mechanizmusaik megfelelőségét, és kiemeli annak fontosságát, hogy a tagállamok a 
szabálytalanságok feltárásának fokozása érdekében megelőző fellépést tegyenek, mielőtt a 
kedvezményezetteknek bármilyen tényleges kifizetést folyósítanának.

2. megállapítja, hogy a Bizottság egy sor jelentést tett közzé, amelyben értékelte Bulgária és 
Románia igazságügyi reformja és korrupció elleni küzdelme terén az együttműködési és 
ellenőrzési mechanizmusok keretében elért előrehaladást, és az uniós pénzeszközök 
bulgáriai igazgatásával kapcsolatban egy különálló jelentést tett közzé, amely rávilágít a 
tartós politikai kötelezettségvállalás és gyakorlati végrehajtás szükségességére, 
amennyiben a csatlakozás idején meghatározott referenciaértékeket teljes mértékben 
teljesíteni kívánják; megállapítja továbbá, hogy a Bizottság kifejezetten Bulgária esetében 
az ellenőrző és auditáló rendszerén keresztül megállapított szabálytalanságok miatt 
átmenetileg felfüggesztette az uniós finanszírozást; ezért felhívja ezeket a tagállamokat, 
hogy tegyenek sürgős intézkedést az e jelentésekben megállapított konkrét nyomon 
követő intézkedések végrehajtására.

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az esetek közel 18%-ában két évet meghaladó késedelem 
mutatkozik a jelentéstételben, és hangsúlyozza, hogy fontos megszüntetni a 
szabálytalanságok és gyanítható csalások feltárása és jelentése közötti rést, hogy a 
Bizottság számára lehetővé váljon a szabálytalanságokkal és csalásokkal kapcsolatos 
változó tendenciák és mintázatok helyes és megfelelő időben elvégzett elemzése.

4. sürgeti azt a nyolc tagállamot (Észtország, Franciaország, Németország, Írország, 
Luxemburg, Lettország, Spanyolország és Svédország), amelyek még nem alkalmazzák az 
AFIS/ECR elektronikus moduljait az elektronikus jelentéstételhez, hogy gyorsan tegyék 
ezt meg annak érdekében, hogy adataik minőségét és időbeli jelentéstételüket 2009 vége 
előtt javítsák.

5. hangsúlyozza, hogy a szabálytalanság besorolása (amely jelzi, hogy gyanítható csalás 
esetéről van-e szó vagy sem) a tagállamok jelentéstételének megerősítendő eleme, 
tekintettel arra, hogy négy tagállam (Franciaország, Írország, Luxemburg és 
Spanyolország) még semmiféle minősítést nem küldött, és három másik tagállam (Dánia, 
Németország és Svédország) csupán a jelentett szabálytalanságok korlátozott részére 
tudná megadni a besorolást.

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy bár az irányító hatóságoknak a 2007–2013. évi alapok 
végrehajtására vonatkozó szabályok (1828/2006/EK bizottsági rendelet) értelmében az EU 
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kohéziós politikájának valamennyi közvetlen kedvezményezettjét közzé kell tenniük, a 
Bizottság weboldalán található adatbázis nem teljes; ezért sürgeti a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy teljes mértékben és időben, a Parlament állásfoglalásában megállapított 
határidő, 2009 júniusa előtt teljesítsék az átláthatóságra vonatkozó fenti kötelezettséget.

7. támogatja a Bizottság azon álláspontját, hogy amennyiben szabálytalanságokra derül fény, 
helyesbítő intézkedéseket tesznek, beleértve a kifizetések felfüggesztését és a jogtalan 
vagy téves kifizetések behajtását, és legalább évente kétszer jelentést fognak tenni a 
Parlamentnek az e tekintetben tett intézkedéseiről.
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