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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. érdeklődéssel fogadja az Európai Számvevőszék jelentésének eredményeit és a 
strukturális alapok megfelelő felhasználását célzó ajánlásokat;

2. megjegyzi, hogy a Számvevőszék 2007. évi jelentése továbbra is csak a 2000–2006 
közötti projektekkel foglalkozik, mivel 2007 lényegében a 2007–2013 közötti programok 
végrehajtásának előkészítő szakasza volt; hangsúlyozza, hogy emiatt a 2007–2013-as 
programozási időszakra bevezetett, a 2006-ig érvényben levőknél egyszerűbb, de 
szigorúbb új szabályok hatása még nem értékelhető;

3. kiemeli, hogy a kohéziós politika továbbra is az EU egyik fő politikája; hangsúlyozza 
jelentős szerepét az EU pénzügyi válságra adott válaszában és kulcsfontosságú helyét az 
európai gazdasági helyreállítási tervben; ennélfogva üdvözli azokat a Bizottság által 
javasolt fellépéseket, melyek célja a kohéziós programok végrehajtásának megkönnyítése 
és végrehajtása;

4. megjegyzi, hogy a kohéziós politika végrehajtása komoly kockázatoknak van kitéve, és 
hangsúlyozza, hogy a hibaszint értékelésekor ezt a tényt figyelembe kellene venni; 
véleménye szerint a hatékony ellenőrző intézkedéseknek költséghatékonyaknak és a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményeivel arányosnak kell lenniük; 
kiemeli, hogy kerülni kell a szükségtelen bonyolítást, hogy lehetővé váljon a programok 
gyors végrehajtása; 

5. hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok végrehajtásához kapcsolódó eljárásokat, 
különösen az irányítási és ellenőrző rendszereket egyszerűsíteni kell; megjegyzi, hogy 
bizonyos mértékig a rendszer bonyolultsága felelős a tagállamok által elkövetett 
szabálytalanságokért; üdvözli a Bizottság által a jelenlegi pénzügyi válságra adott 
válaszként a 2007–2013-as strukturális alapokra vonatkozó szabályok felülvizsgálata 
során javasolt egyszerűsítési intézkedéseket; izgatottan várja a 2009 elejére tervezett, a 
strukturális alapokra vonatkozó egyszerűsítési intézkedésekről szóló utolsó bizottsági 
javaslatcsomagot;

6. kiemeli a Bizottság által 2009. február 19-én elfogadott, a megosztott irányítás alá tartozó 
strukturális intézkedések ellenőrzésének megerősítéséről szóló cselekvési terv 
jelentőségét, melynek célja a tagállamoktól beérkező kifizetési igényekben található hibák 
csökkentése; bízik abban, hogy ez a cselekvési terv jelentősen javítja a helyzetet, nem 
utolsósorban abban segítve a tagállamokat, hogy kialakítsák a projektkiadások 
elszámolhatóságának megállapítására vonatkozó képességüket; megállapítja, hogy a 
cselekvési tervről szóló első időközi jelentésben szereplő kezdeti eredmények igen 
kedvezőek;

7. támogatja a Bizottság pénzügyi korrekciókkal kapcsolatosan kinyilvánított álláspontját, 
amely szerint a szabálytalanságokat a többéves korrekciós rendszer valószínűleg észleli és 
kijavítja; megjegyzi, hogy a Bizottság folyamatosan ellenőrzi a tagállamok által küldött 
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adatokat azok teljessége és pontossága szempontjából, és hogy a tagállamok már sokkal 
megbízhatóbb bizonyítékokat szolgáltatnak a korrekciók végrehajtásáról;

8. tudomásul veszi a Számvevőszék által megállapított hibaszintet és megjegyzi, hogy a 
Számvevőszék és a Bizottság szerint eltérő összeget nem kellett volna visszatéríteni (az 
eltérés elsősorban az elszámolható kiadásokra vonatkozó szabályok értelmezésében 
mutatkozik); hangsúlyozza, hogy további egyértelműsítésre van szükség, és kéri a 
pénzügyi korrekciók alkalmazására vonatkozó szabályok értelmezésének harmonizálását.
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