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JAVASLATOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 175. cikkének 

harmadik bekezdésére és 212. cikkének (2) bekezdésére,  

– tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2002. november 

11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre1, valamint az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 

létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 

661/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre2, 

– tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának végrehajtásáról és alkalmazásáról 

szóló 2013. január 15-i állásfoglalására3, 

A. mivel az Európai Unió Szolidaritási Alapját a 2012/2002/EK rendelet hozta létre a 

2002 nyarán Közép-Európát sújtó rendkívüli árvizekre adott válaszul. 

B. mivel a Szolidaritási Alap elsősorban olyan jelentős természeti katasztrófák esetén nyújt 

támogatást, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a 

természeti környezetre vagy a gazdaságra nézve valamely tagállam vagy tagjelölt ország 

egy vagy több régiójában. 

C. mivel 2002 óta 24 európai országban 63 katasztrófahelyzet (árvizek, erdőtüzek, 

földrengések, viharok és aszályok) kapcsán biztosítottak támogatást az ESZA-ból, 

összesen több mint 3,7 milliárd euró értékben. 

D. mivel 2008 júniusában az Európai Számvevőszék ismertette a Szolidaritási Alap 

teljesítményellenőrzésének eredményeit, és arra a következtetésre jutott, hogy bár elérte 

azzal kapcsolatos célját, hogy biztosítja a szolidaritást a katasztrófa sújtotta tagállamokkal, 

a kérelmek elfogadásának feltételei elég pontatlanok voltak, különösen az egyes régiókat 

érintő katasztrófák esetén; mivel a Számvevőszék az odaítélési eljárás lassúságát is 

kritizálta; 

E. mivel 2012 decemberében a Számvevőszék elfogadta „Az Európai Unió Szolidaritási 

Alapja által a 2009-es abruzzi földrengésre adott válasz: az intézkedések helytállósága és 

költsége” című teljesítményellenőrzést;  

1. felhívja a figyelmet a Számvevőszék különjelentéseiről szóló a 2014. április 3-i 

állásfoglalására a Bizottság 2012. évi mentesítése kapcsán, amelyben támogatja a 

Számvevőszék azon megállapítását, amely szerint „az EUSZA-ból származó hozzájárulás 

mintegy 30 %-át (144 millió EUR) olyan intézkedésekre különítették el, amelyek az 

EUSZA-rendelet alapján teljes mértékben támogathatók; egyes projektek ugyanakkor – 

még ha tényleges szükségleteket elégítenek is ki – nem feleltek meg az EUSZA-rendelet 

                                                 
1 HL L 311., 2012.11.14., 3. o. 
2 HL L 189., 2014.6.27., 143. o. 
3 HL C 440., 2015.12.30., 13. o. 
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egyedi rendelkezéseinek, egy projekt például nem a megfelelő időben és nem a lakosság 

tényleges szükségleteinek kielégítéséhez elegendő kapacitással nyújtott támogatást; felkéri 

a Bizottságot, fejtse ki, hogy a 2014. június 28-án hatályba lépett, az Európai Unió 

Szolidaritási Alapjáról szóló felülvizsgált rendeletben hogyan orvosolta a Számvevőszék 

által azonosított hiányosságokat; 

2. ismételten hangsúlyozza, hogy akkoriban a Bizottság 2012. évi ellenőrzési jelentése által 

feltárt szabálytalanságok nem jártak pénzügyi hatással, mivel a kifizetési igények 

meghaladták a jogosultságokat és a szabálytalan kifizetések iránti kérelmeket nem vették 

figyelembe; 

3. tudomásul veszi, hogy a természeti csapások és a bajba került emberek mihamarabbi 

megsegítésére való törekvés komoly terhet jelenthet a nemzeti hatóságok számára; úgy 

véli azonban, hogy a tagállamoknak végre kell hajtaniuk a katasztrófák kockázatának 

megelőzését és kezelését, valamint a vészhelyzetekre és természeti katasztrófákra reagáló 

programok kialakítását célzó uniós jogszabályokat, ami lehetővé teszi az illetékes 

hatóságok számára, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás tiszteletben tartása 

mellett kapjanak gyors uniós támogatást; emlékeztet arra, hogy meg kell határozni, hogy 

az EUSZA-támogatásokat a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek 

megfelelően használták-e fel, annak érdekében, hogy hogy azonosítsák, kiakakítsák és 

megosszák a bevált gyakorlatokat és a tanulságokat a megfizethetőség tekintetében; 

4. véleménye szerint az EUSZA-nak bizonyos fokú rugalmasságot kell tanúsítania ahhoz, 

hogy képes legyen gyorsabban és eredményesebben reagálni a katasztrófákra; emiatt 

üdvözli, hogy az országok kérhetik előleg kifizetését az eszközből; 

5. elismeri, hogy a Szolidaritási Alapról szóló rendelet felülvizsgálata jelentős 

változtatásokat vezetett be a Parlament kéréseinek megfelelően1; 

6. hangsúlyozza és üdvözli a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás tekintetében tett 

előrelépéseket2, különösen a tekintetben, hogy a kedvezményezett tagállamok kötelesek: 

– az irányítási és kontrollrendszerek létrehozásának és olyan módon történő 

alkalmazásának ellenőrzésére, hogy az uniós pénzeszközök hatékony és szabályszerű 

felhasználása biztosított legyen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek 

megfelelően; 

– meggyőződni arról, hogy a finanszírozott tevékenységeket megfelelően hajtották 

végre; 

– biztosítani, hogy a támogatott kiadások alapjául szolgáló ellenőrizhető igazoló 

dokumentumok helyesek és szabályosak; 

– megelőzni, felderíteni és kijavítani a szabálytalanságokat és visszatéríttetni a 

jogtalanul kifizetett összegeket a kései fizetésre érvényes kamattal együtt, adott 

                                                 
1 Lásd a 2013. január 15-i állásfoglalását az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról, annak megvalósításáról és 

alkalmazásáról (HL C 440., 2015.12.30., 13. o.). 
2 Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról 

szóló, 2014. május 15-i 661/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 189., 2014.6.27., 143. o., 5. 

és 11. cikk). 
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esetben értesíteni a Bizottságot az ilyen szabálytalanságokról, és rendszeresen 

tájékozódni az államigazgatási és bírósági eljárások előrehaladásáról; 

7. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy továbbra is nehézségek állnak fenn annak értékelésekor, 

hogy a regionális katasztrófákhoz kapcsolódó kérelmek megfelelnek-e a rendeletben 

megállapított rendkívüli kritériumoknak; felszólítja a Bizottságot, hogy az EUSZA 

következő felülvizsgálata alkalmával egyszerűsítse és javítsa az adminisztrációs 

eljárásokat; 

8. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egyes esetekben az átláthatóság súlyos hiányát állapították 

meg az EUSZA rendeltetésének alkalmazása során; kéri, hogy javítsák a kiadások 

utólagos ellenőrzési rendszerét, illetve e kiadások pontos és egységes indokolását ,és 

határozottan úgy véli, hogy a tagállamok által benyújtott végleges jelentéseknek 

nyilvánosnak és hozzáférhetőnek kell lenniük; 

9. hangsúlyozza a tagállamok által természeti katasztrófákra adott válaszul végrehajtott 

közbeszerzési eljárások fontosságát annak céljából, hogy azonosítsák és terjesszék a 

bevált gyakorlatokat és a tanulságokat a vészhelyzetek esetén kötött szerződések 

tekintetében; 

10. úgy véli, hogy a rendelet szükséges javításai magában foglalhatnának a nemzeti 

katasztrófavédelemre, konkrét cselekvési terv bevezetésére és a sürgősségi szerződésekre 

irányuló megállapodásokra vonatkozó kötelező, aktualizált tervre irányuló kérést; 

11. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak is meg kell vizsgálniuk a saját adminisztrációs 

eljárásaikat az érintett régiókra irányuló támogatás mozgósításának felgyorsítása 

érdekében; 

12. hangsúlyozza továbbá, hogy a módosított rendelet 11. cikke ellenőrzési jogkörrel ruházza 

fel a Bizottságot és a Számvevőszéket, és lehetővé teszi az Európai Csalás Elleni Hivatal 

(OLAF) számára, hogy bármikor vizsgálatokat folytasson; 

13. azon a véleményen van, hogy az EUSZA-nak, amennyire csak lehetséges, szinergiákat 

kell teremtenie más forrásokból származó pénzügyi támogatásokkal, különösen az európai 

strukturális és beruházási alapokkal; ezért az EUSZA megfelelő végrehajtása érdekében  

felszólítja a tagállamokat annak egyértelmű megállapítására, hogy mely károkra terjedjen 

ki az EUSZA, és milyen fellépéseket fedezzenek más alapokból származó támogatással; 

14. véleménye szerint az európai hozzáadott érték megjelenítése érdekében további 

követelményeket kell meghatározni a támogatott területeken az EUSZA keretében nyújtott 

segítség nagyobb láthatóságához; 

15. kéri a Bizottságot és a Számvevőszéket, hogy még a jelenlegi többéves pénzügyi keret 

lezárulása előtt értékeljék az EUSZA működését. 
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