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JAVASLATOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az erőforrások szűkösségét a nehéz gazdasági és pénzügyi helyzet tovább 

súlyosbítja; mivel az Unió intézményeinek és a tagállamoknak ezért teljes mértékben 

együtt kellene működniük az Európai Unió költségvetésének végrehajtása és hatékony 

védelme terén a Lisszaboni Szerződésben rejlő lehetőségek teljes kiaknázása érdekében; 

B. mivel a tagállamok számára az EU költségvetése továbbra is értékes finanszírozási forrás, 

és bizonyos esetekben továbbra is a – különösen a növekedést, a foglalkoztatást és a 

versenyképességet középpontba helyező – közberuházások fő forrása; 

C. mivel minden uniós intézménynek átláthatónak és az Unió polgárai felé teljes mértékben 

elszámoltathatónak kell lennie a rá bízott pénzösszegekkel kapcsolatban; 

D. mivel a Lisszaboni Szerződés ismét megerősítette azt a jogi keretrendszert, amely alapján 

a Számvevőszék előmozdítja a nyilvános elszámoltathatóságot és segíti a Parlamentet és a 

Tanácsot az uniós költségvetés végrehajtásának ellenőrzésében, és ezáltal hozzájárul a 

polgárok pénzügyi érdekeinek védelméhez; 

E. mivel a Lisszaboni Szerződés 318. cikke rendelkezett a Parlament és a Bizottság közötti 

további párbeszédről, és egy teljesítményorientált kultúra kialakulását kellene ösztönöznie 

az uniós költségvetés végrehajtása tekintetében; 

F. mivel a 966/2012/EU, Euratom rendelet 166. cikkének (1) bekezdése szerint minden uniós 

intézmény köteles megtenni a megfelelő lépéseket a Parlament mentesítő határozataihoz 

kapcsolódó észrevételek követésére; 

Az Unió költségvetése – Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 318. cikke 

1. szem előtt tartja, hogy az Unió feladatainak kibővülésével egyre fontosabb az uniós 

adófizetők számára a Bizottság és az egyéb intézmények és szervek Parlament általi éves 

ellenőrzése az uniós költségvetési előirányzatok végrehajtása tekintetében; 

2. úgy véli, hogy alapvető fontosságú a költségvetési fegyelem betartása és a rendelkezésre 

álló uniós források hatékonyabb és eredményesebb felhasználása; megjegyzi, hogy a 

jelenlegi strukturális alapokat hatékonyabban és átláthatóbb módon kellene a 

versenyképesség és a társadalmi kohézió előmozdítására felhasználni, megfelelő 

végrehajtásukat szigorúan felügyelve; 

3. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak, amikor a Parlament és a Tanács rendelkezésére 

bocsátja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 318. cikke szerinti 

értékeléseket az Unió teljesítményéről, be kell számolnia az elért eredményekről, 

erőteljesen összpontosítva a teljesítményre az uniós források felhasználásával elért 

eredmények gazdaságosságára, hatékonyságára és eredményességére vonatkozó pontos 

elemzés, valamint a szerződésekben rögzített célkitűzéseknek és politikáknak való 

megfelelés elemzése alapján; 
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4. rámutat arra, hogy bizonyos mértékű előrelépés ellenére az EUMSZ 318. cikke szerinti 

értékelő jelentés még nem jelent hasznos hozzájárulást a rendelkezésre álló 

bizonyítékokhoz, amikor a Parlament mentesítési hatáskörében eljárva megadja a 

mentesítést a Bizottságnak (az EUMSZ 319. cikke); felhívja a Bizottságot, hogy éves 

értékelő jelentésében rögzítsen és világosan határozzon meg számszerűsíthető 

teljesítménymutatókat; 

A Tanács mentesítése 

5. aggodalommal tölti el, hogy a Tanács 2009 óta nem hajlandó együttműködni a Parlament 

által végrehajtott módon a mentesítési eljárásban, és elmulasztja a saját költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó szükséges tájékoztatás megadását, írásbeli kérdések 

megválaszolását, továbbá az ezzel kapcsolatos meghallgatásokon és a vitákon nem vesz 

részt; hangsúlyozza, hogy miután több éve megtagadja a Tanács számára a mentesítés 

megadását, ezen intézmény még mindig nem tette meg a szükséges intézkedéseket annak 

érdekében, hogy megfeleljen az átláthatóság és az elszámoltathatóság követelményének a 

Parlamenttel szemben – az egyetlen közvetlenül és demokratikus úton választott és 

egyetlen olyan európai intézménnyel szemben, amely felhatalmazással rendelkezik az 

egész európai költségvetésre vonatkozó mentesítés megadására –, és ezáltal veszélyezteti 

a Parlament hatásköreinek legitimitását és jogszerűségét; 

6. rámutat arra ezzel összefüggésben, hogy a Parlament az egyetlen, közvetlenül a polgárok 

által választott intézmény, és úgy véli, hogy a költségvetés végrehajtásának hatékony 

felügyeletéhez a Parlament, az Európai Tanács és a Tanács közötti együttműködésre van 

szükség a pénzgazdálkodás átláthatóságának növelése és az uniós adófizetők felé a 

demokratikus elszámoltathatóság javítása érdekében; 

7. úgy véli, hogy az együttműködés folyamatos hiánya a Tanács részéről lehetetlenné teszi, 

hogy a Parlament megalapozott döntést hozzon a mentesítés megadásáról, ami tartósan 

negatív hatást gyakorol a polgároknak az uniós intézmények hitelességéről és az uniós 

források felhasználásának átláthatóságáról kialakított felfogására; úgy véli, hogy az 

együttműködés hiánya az intézmények működését is hátrányosan érinti, és hiteltelenné 

teszi a szerződésekben rögzített, a költségvetési gazdálkodás politikai ellenőrzésére 

irányuló eljárást; 

8. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az átláthatóság tekintetében nem minden uniós intézmény 

alkalmaz azonos normákat; úgy véli, hogy a Tanácsnak még van mit javítania e téren; 

meggyőződése, hogy a Parlamentnek és a Tanácsnak mint társjogalkotóknak azonos 

átláthatósági normákat kellene alkalmazniuk; 

A Számvevőszék 

9. elismeri a Számvevőszék – az egyetlen európai ellenőrző közhatóság – kulcsfontosságú 

szerepét az uniós források jobb és intelligensebb felhasználásának biztosításában; 

emlékeztet arra, hogy azon fontos kötelességén túlmenően, hogy információt adjon az 

elszámolások megbízhatóságáról és az azok alapjául szolgáló ügyletek 

szabályszerűségéről, a Számvevőszék kiemelt szerepet tölt be abban a tekintetben, hogy 

biztosítja a Parlament számára az európai költségvetés demokratikus ellenőrzésére 

vonatkozó megbízatásának ellátásához szükséges információkat, valamint az Unió által 

finanszírozott tevékenységek gazdaságosságának, hatékonyságának és 
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eredményességének javítása érdekében információkat nyújt az uniós politikák 

eredményeiről és kimeneteléről; 

10. javasolja ezért az Európai Számvevőszék megerősítését; elvárja, hogy a Számvevőszék 

továbbra is maradjon elkötelezett a függetlenség, a feddhetetlenség, a pártatlanság és a 

szakmaiság mellett, és építsen ki szilárd munkakapcsolatokat az érdekelt felekkel; 

11. úgy véli, hogy az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdése alapján szorosabb 

együttműködésre kellene törekedni a Számvevőszék és a nemzeti legfőbb ellenőrző 

intézmények között, különösen a különböző uniós politikák és programok ár-érték arányát 

vizsgáló ellenőrzési jelentések elkészítése és a megosztott irányítás alatt álló területek 

ellenőrzése terén; konkrét eredményeket vár a Számvevőszék éves munkaprogramjának 

megosztása tekintetében; 

12. hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék összetételét és kinevezési eljárását az EUMSZ 285. 

és 286. cikke meghatározza; úgy véli, hogy a Parlamentnek és a Tanácsnak 

egyenrangúnak kell lenniük a Számvevőszék tagjainak kinevezése során a tagok 

demokratikus legitimitásának, átláthatóságának és teljes függetlenségének biztosítása 

érdekében; felhívja a Tanácsot, hogy tartsa tiszteletben azokat a határozatokat, amelyeket 

a Parlament a Számvevőszék tagjának javasolt jelöltek meghallgatását követően hoz; 

13. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy jelenleg a Számvevőszék tagjainak kevesebb mint 20 %-a 

nő; felhívja a tagállamokat, hogy hangolják össze a Számvevőszékbe való kinevezéseiket 

annak biztosítása érdekében, hogy a Számvevőszék tagjai között egyenlő számú férfi és 

nő legyen; 

Az Európai Ügyészség 

14. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 86. cikke bevezeti egy Európai Ügyészség 

létrehozásának lehetőségét az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények üldözése 

érdekében; rámutat arra, hogy ennek megfelelően az Európai Ügyészségnek lehetősége 

lesz az ilyen bűncselekmények, valamint az elkövetők és bűnrészesek üldözésére, és 

jogában áll majd, hogy a nemzeti bíróságok előtt büntetőeljárást indítson; rámutat arra, 

hogy a Parlament 2015 áprilisában már véleményt nyilvánított az Európai Ügyészség 

létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról, és sürgeti a Tanácsot, hogy a 

Parlament véleményét figyelembe véve a lehető leghamarabb fogadja el ezt a rendeletet, 

amely lehetővé fogja tenni az EU számára pénzügyi érdekeinek hatékonyabb megvédését. 
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