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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 Európa az európai döntéshozatallal kapcsolatos legitimitási válság miatt válaszút 
előtt áll;

B. mivel az európai projektet közelebb kell hozni az uniós polgárokhoz, különös figyelmet 
fordítva szükségleteikre, életükre és elvárásaikra, elsősorban az Unió legitimitásának 
megerősítése, illetve az európai projekt iránti bizalom és lelkesedés helyreállítása 
érdekében, egy megújult uniós kormányzás révén;

C. mivel a közkiadások parlamenti ellenőrzése a modern demokratikus rendszer alapvető 
eleme;

D. mivel az Unióban a nagyobb fokú demokrácia nagyobb átláthatósággal, 
elszámoltathatósággal és integritással jár együtt, ezeket kell az uniós intézményeken 
belüli kultúra vezérelveivé tenni a hatékony kormányzás előmozdítása, valamint az 
Unió működése és az uniós döntéshozatali folyamat nagyobb nyitottságának biztosítása 
érdekében;

E. mivel az EU minden intézményének átláthatónak és az uniós polgárok előtt 
elszámoltathatónak kell lennie az uniós intézményként rábízott pénzeszközök 
tekintetében;

F. mivel az EU-27 vezetői 2017. március 25-én, a Római Nyilatkozat elfogadásával 
egyértelmű jelzést adtak az „egységről és szolidaritásról”;

G. mivel az európai szintű tehetetlenség már nem működik, mivel az Unió – különösen a 
globalizációval, a migrációval, a megerősített együttműködésen alapuló védelemmel, a 
szociális kérdésekkel, az Európai Monetáris Unió kiteljesítésével és az új saját források 
megválasztásával kapcsolatban – jelentős kihívásokkal néz szembe;

H. mivel az uniós költségvetés továbbra is értékes finanszírozási forrás marad a tagállamok 
számára;

1. úgy véli, hogy a demokrácia, a minőségi kormányzás és a hatékony döntéshozatal 
szempontjából alapvető fontosságú a polgárok uniós intézményekbe vetett bizalma;

2. hangsúlyozza, hogy túl kell lépni Európa egymásnak ellentmondó jövőképein, és össze 
kell egyeztetni az egymással versengő prioritásokat annak elkerülése érdekében, hogy 
az Unió darabokra szakadjon vagy meggyengüljön;

3. elismeri, hogy a brexit nyomán sürgetőbbé vált az Unió intézményi és kiadási 
szerkezetén való alapos gondolkodás és az új uniós politikai dinamikák kialakítása;

4. hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyság azon döntése, hogy kilép az Unióból, 
összetett költségvetési következményekkel jár majd, és hátrányosan érinti az Unió 
költségvetését; kitart amellett, hogy a fennmaradó 27 tagú Uniónak az Unió előtt álló 
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jelenlegi és jövőbeli kihívásokra való tekintettel a költségvetési reform tekintetében 
ambiciózusabbnak kell lennie;

5. abbéli meggyőződésének ad hangot, hogy az uniós kereteken belül a demokratikus 
elszámoltathatóságon még mindig lenne mit javítani, nevezetesen a politikai legitimitást 
és az intézményi elszámoltathatóságot biztosító, erőteljes mechanizmusok kialakítása, 
illetve egyre összetettebb uniós kormányzási struktúrák észszerűsítése révén;

6. emlékeztet arra, hogy az EU sürgős költségvetési és igazgatási reformjára van szükség, 
amely észszerűsítené a belső folyamatokat, valamint közelebb hozná és érthetőbbé 
tenné az EU-t a polgárok számára;

7. emlékeztet arra, hogy az Unió struktúráján belül a meglévő szervekkel vagy új jogi 
személyek létrehozásával kapcsolatban bekövetkező további fejlemények esetében 
mindenkor figyelembe kell venni az uniós demokratikus elszámoltathatóság, a 
nyilvános ellenőrzési mechanizmusok és a tevékenységek hatékonyságának kérdéseit;

8. úgy véli, hogy csökkenteni kell az Unióban az elszámoltathatóság tekintetében 
tapasztalható hiányosságokat, és együttműködőbb vizsgálati módok irányába kell 
előrelépni, amelyek ötvözik a demokratikus felügyeleti és ellenőrzési tevékenységeket, 
és egyúttal nagyobb átláthatóságot biztosítanak; kéri, hogy biztosítsák az Európai 
Beruházási Bank, az Európai Központi Bank és a jövőben felállítandó szervek, például 
az Európai Monetáris Alap esetében a teljes körű elszámoltathatóságot és a hatékony 
demokratikus felügyeletet;

9. hangsúlyozza továbbá, hogy eljött az ideje, hogy pragmatikusan elgondolkodjunk arról, 
az Unió milyen módon éri el az eredményeit, megválaszolva az uniós politikák 
végrehajtásának legjobb módjára és a kézzelfogható eredmények Európája felé vezető 
megfelelő kormányzási modellekre vonatkozó fő kérdéseket;

10. emlékeztet a hosszú távú uniós stratégiai jövőkép szükségességére; úgy véli, itt az ideje 
új európai narratívák előterjesztésének és az uniós politikák stratégiaibb jellegű 
megvalósításának, egyértelműen meghatározott és érthető uniós prioritások, kollektív 
célok és az olvashatóságot és hatékonyságot javító képességek alapján;

11. hangsúlyozza, hogy az átfogó politikai célkitűzések kézzelfogható és látható 
tevékenységekre és eredményekre való átváltását rendszeres helyzetértékelésnek kell 
alávetni, ami elengedhetetlenné teszi a költségvetési ellenőrzés mint a demokratikus 
ellenőrzés alapvető elemének fenntartását;

12. rámutat arra, hogy a demokratikus felügyeletnek és a parlamenti ellenőrzésnek nemcsak 
a készletek és a pénzmozgások hagyományos ellenőrzésére kell kiterjednie, hanem az 
ár–érték aránynak, a polgárok számára teremtett értékes és fenntartható hatásnak, 
valamint az uniós értékek és a jogállamiság tiszteletben tartásának alapos értékelésére 
is;

13. úgy ítéli meg, hogy bármely új uniós pénzügyi szolidaritási forma meghatározásának 
demokratikus előfeltétele az alapvető értékek tiszteletben tartása és a jogállamiság 
védelme a tagállamokban, vagy valamely ökológiai feltételrendszer bevezetése; 
aggodalmának ad hangot a jogállamiság tiszteletben tartásának hiányával kapcsolatban 
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néhány tagállamban bekövetkezett közelmúltbeli fejlemények miatt; ezzel 
összefüggésben nagyra értékeli a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló, 2018. május 2-i bizottsági javaslatot (COM(2018)0324); 
hangsúlyozza, hogy az európai intézményeknek intézkedéseket kell hozniuk a 
jogállamiság védelme érdekében;

14. kéri, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó jelenlegi keretet erősítsék 
meg független értékelés alapján a hiányosságokkal vagy a jogállamiság aláásására 
irányuló kísérletekkel arányban álló szankciók rendszerével, amelyek az uniós 
finanszírozás csökkentésétől a ismétlődő hiányosságok esetén a kifizetések és 
kötelezettségvállalások felfüggesztéséig terjednek; úgy ítéli meg, hogy ilyen esetekben 
a Parlamentnek a Tanács egyenrangú partnereként részt kell vennie az ilyen eljárásokkal 
és ezen intézkedések megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatban;

15. emlékeztet arra, hogy elő kell mozdítani az európai hozzáadott értékre való törekvést, 
azaz az erőforrások európai szintű összevonásának eredményekkel kell járnia az 
összegek nemzeti szintű felhasználásához képest, amellyel összefüggésben nem tudnak 
az európai közjavak létrehozására összpontosítani;

16. szükségesnek látja Unió-szerte jobb eszközök kifejlesztését a strukturális reformok 
számára jelentős európai közjavak biztosítása révén, a szubszidiaritás és az arányosság 
elve alkalmazásának megfelelő figyelembevételével;

17. úgy véli, hogy a politikák előzetes feltételrendszerét szükség esetén és a programok 
működőképességének kockáztatása nélkül meg kell erősíteni azzal a céllal, hogy az 
uniós források elköltése hatékony és eredményes pénzgazdálkodás keretében történjen;

18. ismételten hangsúlyozza, hogy az Európa jövőjéről szóló viták során meg kell fontolni, 
hogyan lehetne megreformálni az uniós költségvetési rendszert úgy, hogy megfelelő 
költségvetést biztosítson a tervezett politikák finanszírozásának garantálására, jobb 
egyensúlyba kerüljön a kiszámíthatóság és a reakcióképesség, valamint hogyan 
biztosítható az, hogy az átfogó finanszírozási mechanizmusok ne legyenek 
összetettebbek annál, mint amennyi feltétlenül szükséges az uniós szakpolitikai célok 
megvalósításához, valamint az elszámoltathatóság biztosításához;

19. helyénvalónak tartja olyan költségvetés biztosítását, amely valódi hozzáadott értéket 
nyújt az uniós polgárok számára;

20. hangsúlyozza, hogy az elegendő pénzügyi eszközök biztosítása a saját eszközök 
rendszerének korszerűsítésével – nevezetesen a stabil, hatékony és valóban európai saját 
források biztosításával – párosítva kulcsfontosságú a beruházások és az Unió 
nemzetközi színtéren való törekvései és befolyása magas szintjének fenntartása 
szempontjából;

21. hangsúlyozza, hogy az európai ügynökségek a saját területeiken képviselt 
szakértelmüknek köszönhetően, valamint az EU-nak a tagállamokban való 
képviseletében pótolhatatlan szerepet töltenek be, hangsúlyozza, hogy ezért 
elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a jövőben az ügynökségek munkája jól 
strukturált és szervezett legyen, hogy az ügynökségek által folytatott tevékenységek 
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életképesek és mindenkor jól láthatók legyenek; 

22. hangsúlyozza továbbá, hogy a költségvetés széttöredezettségének elkerülése érdekében 
az Európai Fejlesztési Alapot (EFA) be kell építeni az Unió költségvetésébe, amint az a 
2021–2027 közötti időszakra szóló új többéves pénzügyi keretre irányuló javaslatban is 
szerepel; rámutat arra, hogy az EFA uniós költségvetésbe való beépítése fokozza a 
mentesítésért felelős hatóság azon képességét, hogy ellenőrizze az uniós források 
felhasználását;

23. felhív minden uniós intézményt, hogy javítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére 
irányuló eljárásait és gyakorlatait, és tevőlegesen járuljon hozzá egy eredményorientált 
mentesítési folyamathoz; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy a mentesítési eljárás az 
Unió polgáraival szembeni demokratikus elszámoltathatóság elengedhetetlen eszköze;

24. rámutat arra, hogy meg kell védeni az uniós adófizetők pénzét a csalás és az Unió 
pénzügyi érdekeit sértő egyéb jogellenes tevékenységekkel szemben;

25. emlékeztet az eddigi mentesítési eljárások során visszatérően tapasztalt nehézségekre, 
melyeket a Tanács együttműködésének hiánya okozott; kitart amellett, hogy a 
Tanácsnak is elszámoltathatónak és átláthatónak kell lennie, mint a többi intézménynek; 
hangsúlyozza, hogy ez alól nem lehetnek kivételek;

26. úgy véli, hogy az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozása fontos mérföldkő az európai 
közszféra megvalósításában; felhívja a Bizottságot, hogy megfelelő források 
biztosításával törekedjen az EPPO mielőbbi létrehozására;

27. felhívja a figyelmet a korrupció jelenségére, amely jelentős pénzügyi 
következményekkel jár, és súlyos fenyegetést jelent a demokráciára, a jogállamiságra és 
a közberuházásokra; ismételten kéri a Bizottságot, hogy folytassa a korrupcióról szóló 
éves jelentés közzétételét;

28. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a Korrupció Elleni Államok Csoportjának 
(GRECO) Tanácsával való együttműködés jövőbeli lehetőségeire, ideértve az Unió 
tagság iránti kérelmét is, valamint hogy a kérelem előrehaladásáról tájékoztassa a 
Parlamentet;

29. kéri valamennyi uniós intézmény és ügynökség feddhetetlenségi politikájának és etikai 
keretének megerősítését a magatartási kódexek, a visszaélést bejelentő személyek 
védelme, az etikai elvek, az átláthatóság és az elszámoltathatóság jobb végrehajtása 
révén;

30. ösztönzi a jövő Európája körvonalainak megrajzolását vezérelvek révén, egyensúlyt 
biztosítva a felelősség és az új szolidaritás között, valamint az Unió kormányzásának 
módszereként a kormányközi együttműködés használata helyett a közösségi módszert 
előnyben részesítve;

31. úgy véli, hogy a legmagasabb intézményi szinten folytatni kell az Európa jövőjéről 
szóló vitát, különösen a finanszírozás hatékonyabb felhasználására és az uniós 
költségvetés demokratikus ellenőrzési mechanizmusaira összpontosítva.
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