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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 a költségvetési elszámolások átláthatósága és ellenőrzése alapvető demokratikus 

alapelvek, amelyektől az EU nem térhet el; 

B. mivel az EU minden intézményének kivétel nélkül átláthatónak és az uniós polgárok előtt 

elszámoltathatónak kell lennie az uniós intézményként rábízott pénzeszközök 

tekintetében; 

C. mivel a mentesítési eljárás a képviseleti demokrácia fogalmának részét képezi; 

1. úgy véli, hogy az uniós költségvetés végrehajtásának felügyeletével és nyomon 

követésével kapcsolatos parlamenti jogkörök kulcsfontosságúak az intézmények tényleges 

elszámoltathatóságának biztosításához, ezért azokat meg kell erősíteni; 

2. hangsúlyozza, hogy egy vagy több uniós intézmény hatásköreinek bármilyen 

megváltoztatásának együtt kell járnia ezen intézmények demokratikus és pénzügyi 

elszámoltathatóságát szavatoló intézkedésekkel, és különösen olyan intézkedéseknek kell 

azt kísérniük, amelyek mindig biztosítják a Parlament általi teljes költségvetési ellenőrzést 

bármely uniós pénzügyi érdek érintettsége esetén; 

3. megjegyzi, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 13. cikkében 

meghatározott intézmények listája eltér a költségvetési rendelet 2. cikkében foglaltaktól; 

úgy véli, hogy a költségvetési rendelet már tükrözi a jelenlegi gyakorlatot; 

4. úgy véli, hogy egyes esetekben az EUMSZ betűje eltér a gyakorlattól és a Szerződés 

szellemétől; véleménye szerint orvosolni kell ezeket a következetlenségeket a demokrácia 

és az átláthatóság elveinek megfelelően; 

5. emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet 55. cikke értelmében a rendelet 2. cikke b) 

pontjában meghatározott valamennyi intézmény autonómiát élvez saját költségvetési 

szakasza végrehajtásában; rámutat, hogy az effajta autonómia jelentős mértékű 

felelősséget von maga után az előirányzott támogatás felhasználása tekintetében;  

6. rámutat, hogy az uniós költségvetés intézmények és szervek általi végrehajtásának 

hatékony felügyeletéhez szükség van a Parlamenttel való jóhiszemű és hatékonyabb 

együttműködésre, továbbá a finanszírozás felhasználásának teljes átláthatóságára, 

valamint arra, hogy valamennyi intézmény éves nyomon követési dokumentumot 

készítsen a mentesítéssel kapcsolatos parlamenti ajánlásokról; sajnálja, hogy a Tanács 

nem követi ezt az eljárást, és úgy véli, hogy e hosszan fennálló helyzet 

megindokolhatatlan és rontja az egész Unió megítélését; 

7. megjegyzi, hogy az EU különböző intézményeinek, szerveinek és hivatalainak külön-

külön adott mentesítés hosszú múltra visszatekintő gyakorlat, amely annak érdekében jött 

létre, hogy átláthatóságot és demokratikus elszámoltathatóságot biztosítson az EU 

adófizetői felé, valamint ily módon ellenőrizni lehet az uniós finanszírozás 

felhasználásának megfelelőségét és átláthatóságát; underlines that this effectively 
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guarantees Parliament’s right and duty to scrutinise the whole of the EU budget; 

emlékeztet a Bizottság 2014 januárjában megfogalmazott álláspontjára, miszerint kivétel 

nélkül az összes intézménynek részt kell vennie a Parlament által a mentesítési eljárás 

során tett ajánlásokat követő nyomon követési folyamatban, és hogy a mentesítési eljárás 

zökkenőmentes lefolytatása érdekében maradéktalan együttműködést kell mutatnia; 

8. ahhoz, hogy a Parlament megalapozott döntést hozhasson a mentesítés megadásáról, az 

intézményeknek közvetlenül a Parlament rendelkezésére kell bocsátaniuk az éves 

tevékenységi jelentéseiket, valamint a mentesítési eljárás során megfogalmazott 

kérdésekre adott válaszaikban mindenre kiterjedően tájékoztatniuk kell a Parlamentet; 

9. véleménye szerint az EUMSZ-nek biztosítania kell a Parlament számára a jogot, hogy az 

EU teljes költségvetését, s nem pedig csak a Bizottság által kezelt részét ellenőrizhesse; 

ezért sürgeti, hogy ennek megfelelően aktualizálják az EUMSZ II. cím (Pénzügyi 

rendelkezések) 4. fejezetét, hogy az – az e fejezetben biztosított jogok és kötelezettségek 

értelmében, valamint a költségvetési rendelettel összhangban – az összes intézményre és 

szervre is kiterjedjen; 

10. hangsúlyozza, hogy minden tagállamnak kötelessége éves nyilatkozatban elszámolni az 

uniós források felhasználásával; 

11. szorgalmazza a költségvetési rendelet arra irányuló módosítását, hogy az tisztázza a 

mentesítési eljárás célkitűzéseit, és hozzon intézkedéseket a mentesítési eljárás 

tiszteletben tartásának biztosítására, többek között a megfelelő nyomon követést biztosító 

esetleges végrehajtási intézkedéseket, például szankciók alkalmazását; hangsúlyozza, 

hogy erre az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek védelme céljából az uniós intézmények 

elszámoltathatóságának megőrzése érdekében kell sort keríteni; hangsúlyozza, hogy ez 

alól nem lehetnek kivételek; 

12. elismeri a Számvevőszék kulcsfontosságú szerepét az uniós költségvetés jobb és 

intelligensebb felhasználásának biztosításában, a csalások, korrupciós ügyek és az uniós 

források törvénytelen felhasználása felderítésében, valamint az uniós finanszírozással való 

jobb gazdálkodás módjaira vonatkozó szakvélemény kiadásában; emlékeztet a 

Számvevőszék mint európai ellenőrző közhatóság fontos szerepére; 

13. úgy véli, hogy a Számvevőszék által az uniós finanszírozás összegyűjtésének és 

felhasználásának ellenőrzésében játszott fontos szerep tekintetében alapvető fontosságú, 

hogy az intézmények teljes mértékben figyelembe vegyék ajánlásait; 

14. megjegyzi, hogy a Számvevőszék összetételét és kinevezési eljárását az EUMSZ 285. és 

286. cikke tartalmazza; úgy véli, hogy a Parlamentnek és a Tanácsnak egyenrangúnak kell 

lennie a Számvevőszék tagjainak kinevezése során a tagok demokratikus legitimitásának, 

átláthatóságának és teljes függetlenségének biztosítása érdekében; felhívja a Tanácsot, 

hogy maradéktalanul fogadja el azokat a határozatokat, amelyeket a Parlament a 

Számvevőszék tagjának javasolt jelöltek meghallgatását követően hoz; 

15. elítéli, hogy egyes kinevezési eljárások a Parlament és a Tanács között a jelöltek személye 

miatt kialakult konfliktusokhoz vezettek; hangsúlyozza, hogy a Szerződésben 

megállapítottak értelmében a Parlament kötelessége a jelöltek értékelése; hangsúlyozza, 

hogy e konfliktusok árthatnak a Számvevőszék és az említett intézmények közötti jó 
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munkakapcsolatoknak és akár súlyos negatív következményekkel is járhatnak a 

Számvevőszék hitelességére és következésképpen eredményességére nézve; véleménye 

szerint a Tanácsnak az uniós intézmények közötti hatékony együttműködés szellemében el 

kell fogadnia a Parlament által a parlamenti meghallgatást követően hozott döntéseket; 

16. emlékeztet az egyetlen európai parlamenti székhely létrehozására irányuló számos 

felhívásra, tekintettel egy ilyen lépés szimbolikus értékére és a tényleges 

megtakarításokra, amelyeket ez jelentene; 

17. véleménye szerint a Római Szerződés 2017 elején sorra kerülő 60. évfordulója ideális 

alkalmat teremt a finanszírozás hatékonyabb felhasználására és az uniós költségvetés 

demokratikus ellenőrző mechanizmusaira összpontosító, legmagasabb intézményi szinten 

folytatott vita újbóli elindítására. 
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