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JAVASLATOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

– tekintettel az ENSZ és az Európai Unió közötti finanszírozási és igazgatási 

keretegyezményre (FAFA)(2003), valamint annak 1. sz. kiegészítésére (2014); 

A. mivel 2015 egy kihívásokkal teli év a globális szereplők és intézmények közötti 

együttműködés módjának redefiniálására, az erőfeszítések és a működés új formáinak 

meghatározásával, legfőképp annak érdekében, hogy az Unió jobb eredményeket érjen el 

külső politikáihoz kapcsolódó kötelezettségvállalásaiban; 

B. mivel az Unió jelentős nemzetközi együttműködési eredményeket könyvelhet el a globális 

kihívásokkal való megbirkózás, valamint a világ különböző részein nyújtott fejlesztési 

támogatás és humanitárius segítségnyújtás terén; 

C. mivel az EU védelmi költségvetése, illetve az ENSZ békefenntartó misszióihoz való 

pénzügyi hozzájárulása jelentős; 

D. mivel az Unió külső beavatkozásait nemzetközi szervezeteken keresztül irányítják, 

amelyek vagy uniós alapokat kezelnek vagy együtt az Unióval finanszírozzák a 

projekteket, beleértve a felügyelettel és az irányítással kapcsolatos kihívásokat; 

1. hangsúlyozza, hogy javítani kell az ENSZ hatékonyságát, elszámoltathatóságát, 

eredményességét és átláthatóságát, különös tekintettel az uniós források felhasználására, 

valamint a nemzetközileg elfogadott stratégiai iránymutatások és fejlesztési célok 

végrehajtása során nyújtott teljesítményre; 

2. felhívja az érintett uniós és ENSZ-intézményeket, hogy maradéktalanul tartsák 

tiszteletben és hajtsák végre a finanszírozási és igazgatási keretegyezményt (FAFA); 

felkéri a Bizottságot, hogy tegyen jelentést a Parlamentnek a finanszírozási és igazgatási 

keretegyezmény végrehajtásáról és a kapcsolódó iránymutatásokról, valamint azonosítsa a 

javítandó területeket, illetve tegyen javaslatokat e tekintetben; 

3. meggyőződése, hogy az egyes irányítási rendszerek közelítésének a bevált gyakorlatok 

meghatározására és folyamatos cseréjére kell összpontosítania az uniós költségvetési 

rendeletnek megfelelő, hasonló és fenntartható bizonyossági alapelvek kialakítása 

érdekében; e tekintetben nyitottságot kér mindkét féltől, hogy az európai számvevők 

részletes hozzáféréssel rendelkezhessenek az ENSZ számláihoz; 

4. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió és tagállamai együtt az ENSZ költségvetésének 

legjelentősebb pénzügyi donorai; kitart ezért amellett, hogy az egységes fellépés 

(„Delivering as one”) kezdeményezés (egy vezető, egy költségvetés, egy program, egy 

hivatal) szellemében nagyobb láthatóságot kell biztosítani az ENSZ-en keresztül 

továbbított uniós finanszírozásnak, valamint hatékonyan kell felhasználni a szóban forgó 

pénzösszegeket; kéri, hogy az ENSZ és a Bizottság teljes körűen tájékoztassa az Európai 

Parlamentet az uniós hozzájárulások ENSZ általi végrehajtásáról; 
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5. ösztönzi az ENSZ-t és az illetékes ENSZ-intézményeket, hogy folytassák az Unióval 

történő együttműködésük elmélyítését annak érdekében, hogy egyre inkább közelítsék a 

két irányítási mechanizmust, többek között mindenre kiterjedő és megbízható 

nyomonkövetési, jelentéstételi és ellenőrzési rendszerek kifejlesztése révén; emlékeztet 

arra, hogy az alapok nem hatékony felhasználása és a tevékenységek közötti átfedések 

megelőzésének egyetlen hatékony módja az Unió és az ENSZ közötti strukturált 

együttműködés; 

6. úgy véli, hogy az intézményközi partnerség részeként az ENSZ-nek és az Uniónak 

fejlesztenie kell kockázatkezelési módszereit, teljes pénzügyi felügyeletét és irányítási 

keretét, és azon a véleményen van, hogy az ellenőrzési funkcióknak össze kell vetniük 

adataikat, a módszereiket és eredményeiket; 

7. úgy véli, hogy a finanszírozás innovatív megközelítése új finanszírozási források, 

mechanizmusok és pénzügyi konstrukciók azonosítása révén a fejlesztésfinanszírozás 

rendelkezésére állása és hatásai maximalizálásának fontos módját jelenti; úgy véli, hogy 

különösen a finanszírozás innovatív megközelítései közfinanszírozást vehetnek igénybe új 

finanszírozási lehetőségek megnyitásához, elősegíthetik a magánbefektetéseket és a piaci 

finanszírozást, valamint hozzájárulhatnak a meglévő köz- és magánforrások hatásának 

maximalizálásához; 

8. értékeli, hogy az uniós segély ENSZ-en keresztül való folyósítása lehetővé teszi az EU 

számára, hogy a világ olyan régióiba is eljusson, ahová egyedül talán nem jutna el; 

tudatában van annak, hogy a támogatások eljuttatása a konfliktus sújtotta vidékekre 

eredendően nagy kockázattal jár; ugyanakkor sajnálja, hogy az uniós költségvetés 

közvetett végrehajtás keretében való végrehajtásával megbízott partnerszervezetek a 

Bizottságnak készített jelentése gyakran késik, hiányos vagy nem eléggé 

eredményorientált, így akadályozza a Bizottságot ellenőrző funkciójának ellátásában; 

9. e tekintetben üdvözli, hogy a társjogalkotók a közelmúltban megegyezésre jutottak egy a 

költségvetési rendelethez benyújtott módosítással kapcsolatban, amely arra kötelezi az 

ENSZ-et és az egyéb hasonló partnerszervezeteket, hogy az uniós költségvetéssel 

kapcsolatos bármely szabálytalanság vagy csalás észlelése esetén értesítsék a Bizottságot; 

ugyanakkor úgy véli, hogy meg kell erősíteni a Bizottság lehetőségeit arra, hogy 

közvetlenül értékelje az ENSZ-en keresztül folyósított uniós finanszírozás megfelelőségét, 

hatékonyságát és fenntarthatóságát; 

10. hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy a Parlament gyakorolhassa ellenőrzési jogát, 

minden szinten szükség van a legnagyobb mértékű átláthatóság és intézményi 

elszámoltathatóság elérésére az uniós finanszírozású projektekhez kapcsolódó, teljes körű 

és megbízható költségvetési információkhoz és pénzügyi adatokhoz való hozzáférés 

biztosítása révén; az uniós pénzekkel való jobb gazdálkodás érdekében sürgeti az ENSZ-t 

közzétételi politikájának megerősítésére, a célok, a kedvezményezettek köre és a 

finanszírozás, különösen az ENSZ által készített ellenőrzési és értékelési beszámolók 

tekintetében; 

11. alapvető fontosságúnak tartja biztosítani az Unió láthatóságát, különösen a 

társfinanszírozott és a több adományozót magában foglaló kezdeményezésekben, amikor 

uniós pénzeszközök forognak kockán; úgy véli, rendszeres és gyors tájékoztatásra van 

szükség az alapok összevonásáról (beleértve a vagyonkezelői alapokat is), mivel az uniós 
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alapok helyettesíthetőségének és nyomonkövethetőségének kérdése alapvető fontosságú; 

12. ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőbeli együttműködésnek és keretnek ösztönöznie kell az 

innovatív források, mechanizmusok, és eszközök valamennyi érintett érdekelt fél általi 

további kiaknázását és végrehajtását, szoros együttműködésben a multilaterális bankokkal 

és egyéb donorokkal, valamint hogy biztosítania kell, hogy ezek az új finanszírozási 

források maradéktalanul megfeleljenek az átláthatóság, elszámoltathatóság és hatékonyság 

elvének; 

13. emlékeztet arra, hogy az ENSZ-nek megfelelő intézkedéseket kell tennie, hogy 

nyilvánosságot biztosítson a fellépések uniós támogatottságának annak érdekében, hogy 

biztosítsa az Unió láthatóságát és a más nemzetközi adományozókéhoz hasonlítható 

elismerését, egyúttal az olyan uniós, az EU és az ENSZ által osztott értékeket is terjesztve, 

mint például az emberi jogok és a jogállamiság előmozdítása, a környezeti és szociális 

normák javítása, valamint a fenntartható fejlődés, illetve az inkluzív gazdasági növekedés 

átfogó támogatása valamennyi ENSZ-beavatkozásban; 

14. hangsúlyozza, hogy valamennyi társfinanszírozott tevékenységnek pontosan kell követnie 

az Unió politikai preferenciákon, valamint gazdasági és pénzügyi hatékonysági 

kritériumokon alapuló általános stratégiáját és prioritási területeit, és összhangban kell 

lennie azokkal, és ezeknek az irányítás eredményességében tükröződniük kell; 

15. hangsúlyozza, hogy az EU támogatja azt az elképzelést, hogy az ENSZ legyen alkalmas 

céljai megvalósítására, és hogy nagyobb eredményességgel és hatékonysággal működjön; 

úgy véli, hogy a kibontakozó és fokozódó kihívások szükségessé teszik, hogy az ENSZ 

olyan újabb feladatokat lásson el, amelyek megkövetelik az irányítási és a finanszírozási 

módozatok átgondolását; úgy véli, hogy az EU számára többek között az ENSZ következő 

rendes költségvetésének és az ENSZ békefenntartást célzó költségvetéseinek a 

megtárgyalásakor prioritás marad annak biztosítása, hogy az ENSZ hatékonyan és 

eredményesen gazdálkodjon pénzügyi forrásaival és személyzetével, ; 

16. felszólítja mind az Uniót, mind az ENSZ-t, hogy a kiegészítő jelleg szempontjából 

törekedjenek a lehető legjobb működési koordinációra annak érdekében, hogy 

módszeresen felkutassák a legjobb lehetőségeket, az optimális eszközöket és szinergiákat 

az uniós szakpolitikai célkitűzések támogatása és végrehajtása során, nevezetesen az uniós 

fejlesztési politikák és a külső fellépések egyéb területei, mint például az emberi jogok, a 

migráció és menekültek, a biztonság, a stabilitás és a konfliktusmegelőzés között; 

17. ösztönzi az Uniót és az ENSZ-t, hogy a lehető legkorábbi szakaszban erősítsék meg 

szakértelmüket, valamint stratégiai és programozási megközelítéseiket a különféle 

beavatkozási területeken, és különösen a kockázatkezelési eszközökkel (pénzügyi, 

működési és országkockázati) kapcsolatos együttműködésüket annak érdekében, hogy a 

segélyt oda irányítsák, ahol arra a legnagyobb szükség van; szigorú feltételrendszer 

megfelelő alkalmazására szólít fel, különös tekintettel a jó irányítási mutatók meglétére és 

fejlesztésére a partnerországok közszférájában; 

18. emlékeztet arra, hogy a hozzáadott érték elve az ENSZ által végzett tevékenységek 

számára biztosított uniós finanszírozásra is érvényes, és felhívja a Bizottságot, hogy 

rendszeresen és részletesen jelentsen arról, hogy a szóban forgó finanszírozás milyen 

hozzáadott értékkel rendelkezik a tagállamok részéről érkező közvetlen finanszírozáshoz 
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képest, illetve ahhoz a helyzethez viszonyítva, amely akkor állna elő, ha ezeket a 

tevékenységeket az EU és/vagy a tagállamok maguk végeznék el; 

19. úgy véli, hogy az eredményorientált megközelítést – az uniós segélyek eredményességére 

fektetett hangsúlyra való tekintettel – az eredmények elszámoltathatósági és mérési 

keretének bevezetésével kell javítani, lehetővé téve a projektek megalapozottságának 

értékelését a gazdasági és társadalmi fenntarthatóság tekintetében, valamint a projektek 

hatékonyságának és eredményességének értékelését; 

20. támogatja az ENSZ–Unió-partnerség keretében elért eredmények minőségéről és 

fenntarthatóságáról szóló, valamint a fellépések következetességének és egységességének 

általános kérdéséhez kapcsolódó állandó párbeszédet; úgy véli, hogy a projektek 

hatékonyságának növelése, a valódi hozzáadott érték biztosítása, valamint a fejlődésre 

gyakorolt nagyobb hatás elérése érdekében az eredménymutatókat és azok 

konvergenciáját tovább kell fejleszteni; 

21. alapelvként hangsúlyozza a zéró tolerancia politikájának fontosságát az Unió számára 

csalási és korrupciós ügyekben, valamint az integritás és az etikai szabályok 

megerősítését; üdvözli az ENSZ intézményei és szervei, valamint az Európai Csalás Elleni 

Hivatal (OLAF) közötti kapcsolatoknak az információk és stratégiák cseréjére vonatkozó 

OLAF-iránymutatások elfogadásával történő elmélyítését.  
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