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JAVASLATOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot, mint illetékes 

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

A. mivel az Unió 2019. évi költségvetésének tervezetében 166 milliárd EUR összegű 

kötelezettségvállalás szerepel, amely 2018-hoz viszonyítva 3%-os növekedésnek felel 

meg, és befektetést jelent egy erősebb és ellenállóbb európai gazdaságba, valamint 

előmozdítja a szolidaritást és a biztonságot az Unió határainak mindkét oldalán; 

B. mivel a múltbeli erőfeszítések megszilárdításán túl ez a költségvetési tervezet az új 

kezdeményezéseket is támogatja: az Európai Szolidaritási Testületet, az Európai 

Munkaügyi Hatóságot, a strukturálisreform-támogató program kiterjesztését; valamint 

az európai védelmi ipari fejlesztési program, egy polgári védelmi kapacitásokat 

tartalmazó európai szintű tartalék, illetve az új Európai Ügyészség (EPPO) létrehozását; 

Az uniós költségvetés bemutatása 

1. megjegyzi, hogy az Unió költségvetése az intézmények tevékenységeinek megfelelő 

szakaszok szerint kerül bemutatásra (tevékenységalapú költségvetés-tervezés); úgy véli, 

hogy ez a bemutatási mód nem biztosítja a kitűzött célok egyértelmű és gyors 

megértését; ezzel szemben megjegyzi, hogy a többéves pénzügyi keretet a szakpolitikai 

területeknek megfelelő fejezetenként tagolják; 

2. megjegyzi, hogy az egyes költségvetési tételeket a költségvetési tervezethez csatolt, 

operatív kiadásokra vonatkozó programindokolások kapcsolják össze a kitűzött politikai 

célokkal; 

3. kéri a Bizottságot, hogy az uniós költségvetést a többéves pénzügyi keret politikai 

célkitűzéseinek megfelelően mutassa be; 

A 2019-es költségvetéshez csatolt, operatív kiadásokra vonatkozó programindokolások 

4. üdvözli a 2019-es költségvetéshez csatolt, operatív kiadásokra vonatkozó 

programindokolásokat, amelyek a költségvetési rendelet 38. cikkének megfelelően 

valamennyi kiadási program esetében tájékoztatást nyújtanak a következőkről: 

– az egyes programok indokolása és uniós hozzáadott értéke; 

– a (jelenlegi és jövőbeni) végrehajtás áttekintése; 

– a program teljesítésének előrehaladása (célkitűzések, mutatószámok, 

mérföldkövek és célértékek), valamint hozzájárulása az Unió fő szakpolitikáihoz 

és célkitűzéseihez; 

5. aggodalommal állapítja meg, hogy a Bizottság két külön célkitűzés- és mutatókészletet 

használ a pénzgazdálkodási teljesítmény mérésére; egyrészt a Bizottság főigazgatói éves 

tevékenységi jelentésükben értékelik a gazdálkodási tervükben meghatározott 

célkitűzések elérését, másrészt pedig a Bizottság az operatív kiadásokra vonatkozó 

programindokolások révén méri a kiadási programok teljesítményét, jóformán 
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kereszthivatkozások nélkül; ez a körülmény gátolja a teljesítményre vonatkozó 

különböző típusú dokumentumok összehasonlíthatóságát; 

6. rámutat különösen arra, hogy éves tevékenységi jelentésükben a főigazgatók 

beszámolnak az általános és konkrét célkitűzések eléréséről, de nem jelölik meg a 

vonatkozó kiadásokat; ezért felhívja a Bizottságot, hogy a költségvetési tervezés, 

végrehajtás és jelentéstétel során teljes körűen alkalmazza a teljesítményalapú 

költségvetés-tervezés elvét, ami lehetővé fogja tenni a pénzösszegeknek a kitűzött célok 

érdekében történő felhasználására vonatkozó utólagos jelentéstételt; 

7. emlékeztet arra, hogy a programindokolásokban említett jelenlegi teljesítménymérési 

keret 716 különböző típusú mutatót tartalmaz, amelyek 61 általános és 228 konkrét 

célkitűzés eredményességét mérik; 

8. üdvözli, hogy a végrehajtás jelenlegi szakaszában a mutatószámok közel 90%-a 

esetében már (részlegesen vagy teljes körűen) benyújtották a tényleges eredményeket; 

ez a korábbi évekhez képest egyenletes növekedést jelez (a 2017. évi 

programindokolásokban 60%, a 2018. éviekben 80%); megállapítja, hogy a 

programindokolásokban 2014–2016. vagy 2017. évi tényadatok szerepelnek; 

9. kéri a Bizottságot, hogy: 

a) optimalizálja a teljesítménnyel kapcsolatos beszámolást, a következők révén: 

– az általa a különféle teljesítményjelentéseiben használt célkitűzések és 

mutatók számának további csökkentése, és az azokra való összpontosítás, 

amelyek a legjobban mérik az Unió költségvetése által elért szociális, 

környezetvédelmi és gazdasági teljesítményt, elkerülve azonban a mindenki 

által egységesen alkalmazható megközelítést; 

– a pénzügyi információk olyan módon történő bemutatása, amely lehetővé 

teszi azoknak a teljesítményre vonatkozó információkkal való összevetését, 

hogy világos legyen a kiadás és a teljesítmény közötti kapcsolat; 

– az egyrészt a programokra, másrészt pedig a főigazgatóságokra vonatkozó 

két célkitűzés- és mutatókészlet közötti általános koherencia kifejtése és 

javítása; 

b) a teljesítménnyel kapcsolatos beszámolás kiegyensúlyozottabbá tétele a még 

leküzdésre váró kihívásokról szóló információk egyértelmű bemutatásával; 

10. üdvözli, hogy a 2019. évi programindokolások olyan horizontális szakpolitikai 

célkitűzések elérésére hivatkoznak, mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a biológiai 

sokféleség és a nemek közötti egyenlőség kérdései; nagyra értékeli, hogy a Bizottság 

ismerteti a Juncker vezette Bizottság tíz prioritásának megvalósításához hozzájáruló 

kiadási programokat, és hangsúlyozza a fenntartható fejlesztési célokhoz – ugyan 

gyakran csak közvetett és nem számszerűsíthető módon – hozzájáruló legfrissebb 

releváns kezdeményezéseket is; 

11. felhívja az Európai Parlament Költségvetési Bizottságát, hogy a Parlament ágazati 
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bizottságaival együttműködésben mozdítsa elő a valódi „eredményorientált” kultúrát, 

amely a pénzeszközök felhasználásának optimalizálására törekszik, és fontolja meg a 

pénzeszközöknek a gyenge teljesítményt mutató programoktól való elvonását; 

Európa 2020 stratégia 

12. kiemeli, hogy az Európa 2020 stratégia tartalmazza a jelenlegi programozási időszak 

elsőbbséget élvező céljait és célkitűzéseit, ezért az uniós költségvetés alapvető szerepet 

játszik a stratégia kitűzött céljainak és eredményeinek végrehajtásában; aggódik 

azonban amiatt, hogy a fő gazdasági és szociális mutatók szerint az Unió még mindig 

nem valósította meg ezeket a célkitűzéseket és érte el ezeket az eredményeket, 

ugyanakkor továbbra is fennállnak az egyenlőtlenségek és a széttartás az Unióban és 

tagállamaiban, ami magát az európai projektet veszélyezteti; 

13. megjegyzi, hogy a Bizottság szerint a 2019. évi teljes költségvetés tervezetében az 

Európa 2020 stratégiához történő hozzájárulás összege a becslések szerint 66,2% (106 

958,3 millió EUR), vagyis szintje a korábbi évek szintjén marad; tekintettel a forrásokra 

vonatkozó korlátozásokra, kitart amellett, hogy a Bizottságnak minden erőfeszítést meg 

kell tennie, hogy célirányosabban alkalmazza a rendelkezésre álló forrásokat és 

hatékonyabban használja fel a lekötött pénzeszközöket, hogy jelentősen javítsa az 

Európa 2020 stratégia azon fő célkitűzéseinek végrehajtását, ahol az előrelépés hiánya a 

legaggasztóbb, ilyen például a szegénységi szintek csökkentése és a társadalmi 

befogadás előmozdítása; 

A közös agrárpolitika (KAP) 

14. hangsúlyozza a KAP kiadásainak jelenlegi elosztását: az uniós mezőgazdasági üzemek 

44,7%-ának éves jövedelme alacsonyabb volt 4000 EUR-nál, és 2016-ban átlagosan a 

KAP-ból folyósított közvetlen támogatások kedvezményezettjeinek felső 10%-a kapta a 

kifizetések mintegy 60%-át; megjegyzi, hogy a közvetlen kifizetések elosztása – szem 

előtt tartva az egyes tagállamok közötti különbségeket – nagymértékben tükrözi a 

földterület koncentrációját, hiszen a földterület 80%-át a mezőgazdasági termelők 20%-

a birtokolja; 

15. felhívja a Bizottságot, hogy alaposan elemezze a mezőgazdasági termelők 

jövedelmében 2013 óta tapasztalható általános csökkenés okait, különösen az 

élelmiszer-ellátási lánc különböző elemei tekintetében a költség és a haszon 

vonatkozásában (termelők, feldolgozók, szállítmányozás, kiskereskedők stb. – ez 

felfedné, hogy hová kerül a haszon java), végezzen igényfelmérést, és határozzon meg – 

eredmény- és hatásmutatókkal együtt – egy, a termelők közötti 

jövedelemegyenlőtlenségek enyhítésére irányuló új fő teljesítménycélt; 

A kohéziós politika felgyorsítása 

16. aggasztónak tartja, hogy több mint három évvel a 2014–2020-as időszak elindulása után 

a tagállamok a kohéziós politika alá tartozó alapokért felelős tagállami 

programhatóságoknak csak 77%-át jelölték ki; 2017. március 1-jéig a Bizottság a teljes 

programozási időszakra elkülönített költségvetésnek mindössze 0,7%-át kitevő 

kiadásokról kapta meg a végleges beszámolókat; 2017 közepén a költségvetés 

végrehajtásának késedelme nagyobb mértékű volt, mint a 2007–2013-as időszak 
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ugyanezen részében; megjegyzi, hogy következésképpen a jelenlegi finanszírozási 

időszak végén fennálló kötelezettségvállalások még magasabbak lehetnek, mint az 

előző időszakban; 

17. felhívja a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a kohéziós politikai programok és a 

kapcsolódó kifizetések végrehajtását, továbbá használja fel a rendelkezésére álló 

forrásokat a tagállamok adminisztratív kapacitásainak megerősítésére, azzal a céllal, 

hogy a végrehajtási időt hosszát n+2 évre csökkentse a következő többéves pénzügyi 

keretekben; 

Az európai szemeszter 

18. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a kohézió, a gazdasági kormányzás és az 

európai szemeszter szorosabb összehangolására a szemeszter kiegyensúlyozása 

érdekében, elsőbbséget biztosítva a nagyobb mértékű társadalmi igazságosságot és 

társadalmi kohéziót előmozdító szakpolitikáknak; 

Migráció 

19. tudomásul veszi, hogy a Bizottság becslése szerint 2019-ben összesen 2,3 milliárd 

EUR-ra lesz szükség a „Biztonság és uniós polgárság” című 3. fejezetben a migrációs és 

biztonsági kihívások kezeléséhez, ugyanakkor sajnálatosnak tartja, hogy az Európai 

Számvevőszék legutóbbi éves jelentésében a következőket állapította meg: „a 

menekültügyi és migrációs válságra mozgósított források teljes összegéről a Bizottság 

2016-ban nem számolt be, és azt nehéz is megbecsülni” (a Számvevőszék 2016. évi 

éves jelentése, 2.28. bekezdés); attól tart, hogy a 2019. évi költségvetési tervezet 

esetében továbbra is ugyanez a helyzet, ami megnehezítheti az esetlegesen felmerülő 

szükségletek azonosítását; üdvözli, hogy a Bizottság most véglegesíti a bevándorlásról 

szóló adatok átfogó áttekintését; 

20. emlékeztet arra, hogy a Bizottság magyarázata szerint „nehéz, ha nem lehetetlen 

megbecsülni azt az összeget, amelyet az egyes országok egy migránsra/menedékkérőre 

költenek, ugyanis a migrációs áramlások kezelése számos tevékenységet felölel”1; 

Pénzügyi eszközök és vagyonkezelői alapok 

21. sajnálattal állapítja meg, hogy az érintett pénzügyi konstrukcióknak folyósított összes 

kifizetés 6,7%-át (900 millió EUR) irányítási költségekre és díjakra fordították 2016-

ban; úgy véli, hogy ez az összeg túlzottan magas; ismételten sürgeti a Bizottságot, hogy 

javítsa az átláthatóságot a pénzügyi konstrukciók igénybevétele terén, rendszeresen 

tegyen jelentést a tőkeáttételről, a vesztségekről és a kockázatokról, és terjesszen elő 

költség-haszon elemzést a pénzügyi konstrukciókra vonatkozóan, a projektfinanszírozás 

közvetlenebb formáival való összehasonlításban; 

22. hangsúlyozza, hogy vagyonkezelői alapokat csak akkor hozzanak létre, ha alkalmazásuk 

indokolt, és a szükséges fellépés más, meglévő finanszírozási csatorna útján nem 

valósítható meg; felszólítja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra olyan vagyonkezelői 

                                                 
1 A 23. írásbeli választ igénylő kérdésre adott válasz – Avramopoulos biztos 2016. november 29-i CONT-

meghallgatása. 
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alapok felszámolását, amelyek nem képesek jelentős mértékben hozzájárulást szerezni 

más donoroktól, vagy nem nyújtanak hozzáadott értéket az EU „hagyományos” külső 

eszközeihez viszonyítva; elfogadhatatlannak tartja, hogy az EFA vagyonkezelői 

alapokban való részvétele tovább korlátozza a Parlamentnek az uniós kiadások 

ellenőrzésére való lehetőségét; 

Európai Ügyészség 

23. ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Ügyészségnek megfelelő finanszírozásra és 

személyzetre van szüksége; megjegyzi, hogy a 2019. évi költségvetési tervezetben az 

uniós hozzájárulás összesen 4 911 000 EUR-t tesz ki; rámutat, hogy ez az előirányzat az 

Európai Ügyészség személyzettel kapcsolatos kiadásainak, infrastrukturális és 

igazgatási kiadásainak és operatív kiadásainak fedezetére szolgál az Európai Ügyészség 

ügyviteli rendszerének elindítása céljából; 

24. sajnálja, hogy csak 35 álláshelyet irányoztak elő, ami azt jelenti, hogy a 23 helyettes 

ügyész álláshelyeinek levonása után csak 12 álláshelyet irányoztak elő az igazgatási 

feladatokra; úgy ítéli meg, hogy ez nem reális. 
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