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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. emlékezteti a Számvevőszéket, hogy a 

Parlament, a Tanács és a Bizottság a közös 

megközelítés 54. bekezdésében 

megállapodott abban, hogy „az ilyen 

kiszervezett külső ellenőrzésekért minden 

szempontból továbbra is teljes mértékben a 

Számvevőszéknek kell felelnie, amely az 

összes szükséges adminisztratív és 

közbeszerezési eljárást kezeli”; kéri a 

Bizottságot, hogy sürgősen tisztázza, hogy 

ez továbbra is alkalmazandó-e; mélyen 

sajnálja, hogy a magánszektorbeli 

ellenőrök bevonását tartalmazó új 

ellenőrzési megközelítés miatt 85%-kal 

nőtt az ügynökségek adminisztratív terhe, 

ami több mint 13 000 plusz órát jelent, 

avagy átlagosan 3,5 teljes munkaidős 

egyenértéket (FTE) a Számvevőszék által 

végzett korábbi ellenőrzéshez képest; 

sajnálja, hogy az ellenőrzési szerződések 

közbeszerzési eljárása és kezelése több 

mint 1 400 óra többletmunkát jelentett a 

decentralizált ügynökségek számára, és 

hogy a magánszektorbeli vállalkozások 

által végzett külső ellenőrzések teljes 

többletkiadása 2014-ben 550 000 eurót tett 

ki; felhívja a Számvevőszéket, hogy 

nyújtson jobb iránymutatást a külső 

ellenőröknek, hogy jelentősen csökkenjen a 

megnövekedett adminisztratív teher; 

39. emlékezteti a Számvevőszéket, hogy a 

Parlament, a Tanács és a Bizottság a közös 

megközelítés 54. bekezdésében 

megállapodott abban, hogy „az ilyen 

kiszervezett külső ellenőrzésekért minden 

szempontból továbbra is teljes mértékben a 

Számvevőszéknek kell felelnie, amely az 

összes szükséges adminisztratív és 

közbeszerezési eljárást kezeli”; kéri a 

Bizottságot, hogy sürgősen erősítse meg, 

hogy a közös megközelítés továbbra is 

alkalmazandó; mélyen sajnálja, hogy a 

magánszektorbeli ellenőrök bevonását 

tartalmazó új ellenőrzési megközelítés 

miatt 85%-kal nőtt az ügynökségek 

adminisztratív terhe, ami több mint 13 000 

plusz órát jelent, avagy átlagosan 3,5 teljes 

munkaidős egyenértéket (FTE) a 

Számvevőszék által végzett korábbi 

ellenőrzéshez képest; sajnálja, hogy az 

ellenőrzési szerződések közbeszerzési 

eljárása és kezelése több mint 1 400 óra 

többletmunkát jelentett a decentralizált 

ügynökségek számára, és hogy a 

magánszektorbeli vállalkozások által 

végzett külső ellenőrzések teljes 

többletkiadása 2014-ben 550 000 eurót tett 

ki; felhívja a Számvevőszéket, hogy 

nyújtson jobb iránymutatást a külső 

ellenőröknek, hogy jelentősen csökkenjen a 

megnövekedett adminisztratív teher; 
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