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JAVASLATOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

A. mivel a Parlament van felhatalmzva a Bizottság feletti demokratikus ellenőrzés 
biztosítására, amely politikai természetű, de különböző szempontok és eljárások szerint 
hajtják végre;

B. mivel a költségvetés az Európai Unió legfontosabb eszköze a célkitűzéseinek és 
stratégiáinak megvalósításában, és ezért a költségvetési ellenőrzés rendkívül fontos;

C. mivel annak ellenére, hogy a Bizottság elkötelezett a teljesítmény mellett, sajnálatos 
módon a tevékenységalapú költségvetés-tervezés továbbra is alapelv az Unió 
költségvetésének elkészítésekor;

D. mivel az eredmények értékelése és a teljesítmény-ellenőrzés a legkorábbi szakaszban a 
programozási szinten meghatározott célkitűzéseket veszi figyelembe;

E. mivel az értékelés olyan eszköz, amelynek célja egy folyamat eredményeinek és 
hatásainak megállapítása és megértése, valamint a döntéshozatal támogatása céljából 
olyan alternatívák meghatározása, amelyeknek következtében a folyamat tovább 
javulhat;

1. emlékeztet arra, hogy az uniós szervek feletti ellenőrzés az Európai Parlament joga, és 
hogy a Bizottság Parlament előtti elszámoltathatósága az Európai Unió működésének és 
a demokratikus ellenőrzésnek egyik alapvető elve;

2. emlékeztet arra, hogy a mentesítés évente ismétlődő politikai eljárás, amely utólagos 
demokratikus ellenőrzést biztosít a Bizottság tevékenysége felett az Európai Unió 
költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban, amit saját hatáskörben, a tagállamokkal 
együttműködésben végez;

3. rámutat arra, hogy a mentesítési eljárásról bebizonyosodott, hogy erőteljes eszköz, 
amely pozitív hatást gyakorolt az Európai Unió költségvetési rendszerének és pénzügyi 
irányításának fejlődésére, a menetrend alakítására és arra, ahogyan az uniós politikákat 
meghatározzák és végrehajtják, miközben erősíti a Parlament egyre növekvő politikai 
befolyását is;

4. hangsúlyozza, hogy a mentesítés fő célja annak ellenőrzése, hogy az Unió 
pénzeszközeit megfelelően kezelték-e, és a megbizonyosodás minden évben arról, hogy 
az Unió összes bevétele és kiadása, az ebből adódó egyenleg, valamint az Unió eszközei 
és forrásai megjelenik-e a mérlegben;

5. megjegyzi, hogy a Parlamentnek a mentesítés megadására, elhalasztására vagy 
megtagadására vonatkozó döntése elsősorban – jóllehet nem kizárólagosan – az Európai 
Számvevőszék általi ellenőrzésen alapul, amely megvizsgálja az elszámolások 
megbízhatóságát, valamint a mögöttes tranzakciók jog- és szabályszerűségét;

6. rámutat arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke 
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szerint a Számvevőszéknek meg kell vizsgálnia, hogy minden bevétel befolyt-e, hogy 
minden kiadás törvényes és szabályszerű módon történt, valamint hogy a pénzügyi 
irányítás stabil volt-e; arra, hogy ennek kapcsán jelentést kell tennie, különösen ha 
bármilyen szabálytalanságot észlel; arra, hogy a bevételek ellenőrzését az esedékesként 
megállapított összegek és az Unió számára ténylegesen kifizetett összegek alapján kell 
végeznie; és arra, hogy a kiadások ellenőrzését a vállalt kötelezettségek és a teljesített 
kifizetések alapján kell végeznie;

7. emlékeztet arra, hogy a Parlamentnek a mentesítés megadásakor nemcsak az Európai 
Unió pénzügyi gazdálkodásának szabályszerűségét, hanem a teljesítményét is értékelnie 
kell;

8. megjegyzi, hogy a Parlament a döntését a Bizottságtól a kiadások végrehajtásával vagy 
a pénzügyi ellenőrzési rendszer működésével kapcsolatban kért bizonyítékokra is 
alapozza;

9. megjegyzi, hogy a Bizottság köteles figyelembe venni a mentesítés keretében tett 
megfigyeléseket és a Parlament kiadások végrehajtásával kapcsolatos megfigyeléseit is, 
valamint a javaslatai és hozzászólásai fényében köteles jelentést tenni a megtett 
intézkedésekről;

10. emlékeztet arra, hogy a Parlament is megvizsgálja a Számvevőszék által elfogadott 
különleges jelentéseket, amelyek a különböző ágazatok és szakpolitikák hatékony 
kezelésére összpontosítanak;

11. rámutat arra, hogy ezek a jelentések a gazdaságosság, a hatékonyság és az 
eredményesség elvének végrehajtására vonatkoznak, rendszeresen viták melegágyát 
képezik azzal kapcsolatban, hogy az európai szakpolitikák szereplőinek rendelkezésére 
állnak-e az Unió politikai szervei által kitűzött célkitűzéseik eléréséhez szükséges 
anyagi és egyéb eszközök;

12. hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 318. cikke új elemet adott a költségvetési mentesítés 
eszköztárához: a pénzügyi helyzetnek az elért eredmények alapján történő értékelését;

13. különösen üdvözli azt a tényt, hogy az EUMSZ 318. cikkében meghatározott értékelési 
jelentés – mivel a pénzügyi teljesítményre összpontosít – kiegészíti az Európai 
Számvevőszék által az éves jelentésében alkalmazott megfelelőségi szemléletet, és 
lehetőséget ad az Európai Parlamentnek, hogy értékelje a szakpolitikai eredményeket;

14. aggodalommal jegyzi meg, hogy nincs valódi jogkövetkezménye annak, ha a Parlament 
úgy dönt, hogy nem ad mentesítést a Bizottságnak; úgy véli azonban, hogy a mentesítés 
meg nem adása határozott politikai jelzés, mivel ez azt jelenti, hogy a Parlament nem 
bízik kellőképpen a Bizottság elszámoltathatóságában, ezért azt a Bizottság nem 
hagyhatja megválaszolatlanul, aminek a helyzet javítását célzó, végleges 
nyomonkövetési intézkedésekhez kell vezetnie;

15. emlékeztet arra, hogy a Prodi/Kinnock reformok bevezették a tevékenységalapú 
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költségvetés-tervezés és tevékenységalapú gazdálkodás alapelveit1, melyek 
megkövetelik, hogy a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők minden 
évben ellenjegyezzék a tevékenységi jelentéseket, és megvalósították a belső ellenőrzési 
tevékenységek és az eredményszemléletű számvitel reformját;

16. hangsúlyozza, hogy a reformok politikai célja egy világos hierarchia kidolgozása volt, a 
politikai céloktól az elérésüket célzó tevékenységekhez szükséges elkülönített 
erőforrásokon keresztül a célok elérését igazoló teljesítménymutatókig;

17. aggodalommal jegyzi meg, hogy a hétköznapok valósága ettől igen eltérő:

a) habár a Bizottság tevékenységi irányok mentén dolgozta ki a költségvetést, a 
kidolgozás során leginkább az adminisztráció szervezeti struktúráját követte, és 
továbbra is nagy számú költségvetési sort tart fenn;

b) a tevékenységek célkitűzései még mindig nem igazán részei a költségvetési vitának, 
azokat a költségvetéshez csatolt külön tevékenységi nyilatkozatban mutatják be;

c) a költségvetés jelenlegi szerkezete nincs teljesen összhangban a többéves pénzügyi 
kerettel; a többéves pénzügyi keret valamennyi fejezete különféle tevékenységeket 
tartalmaz, és sok tevékenység több fejezetben is megjelenik;

18. sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési tárgyalások a Parlamentben 
és a Tanácsban is a többéves pénzügyi keret fejezeteinek tartalékkereteiről folynak, és 
ritkán foglalkoznak a tevékenységalapú költségvetés-tervezés (ABB) célkitűzéseivel, 
teljesítménymutatóival vagy mért eredményeivel;

19. üdvözli, hogy a Bizottság az új többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslataiban 
megújította a teljesítmény és az eredményalapú költségvetés-tervezés iránti 
elkötelezettségét, és kitart amellett, hogy az EU költségvetésének erőteljesebben kell 
összpontosítania a stabilitásra, az egyszerűségre, a hatékonyabb felhasználásra, az 
alacsony működési költségekre, az erőforrások hatékony elosztására, a fő politikai 
prioritások megvalósítására, az európai hozzáadott értékre, az eredményekre, a 
hatásokra és a nagyobb elszámoltathatóságra és átláthatóságra;

20. hangsúlyozza, hogy az EU költségvetését a hosszú távú politikai célkitűzésekre és egy 
átfogó európai uniós jövőképre kell alapozni; ismételten felszólítja a Bizottságot, hogy 
olyan hosszú távú jövőképet és célkitűzéseket fogadjon el, amelyek garantálják a 
költségvetési források leghatékonyabb felhasználását;

21. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy az új többéves pénzügyi keret programjait 
„szakpolitikai csoportokba” rendezzék, ami az éves költségvetés címeiben is tükröződni 
fog; reményét fejezi ki, hogy ez világosabbá teszi majd, hogy e programok hogyan 
járulnak hozzá a szakpolitikai célokhoz;

                                               
1 A tevékenységalapú költségvetés-tervezés fogalmilag egy olyan költségvetés-tervezési módszer, amely a 
tevékenységekből indul ki, és a költségvetés meghatározásában a költségeket meghatározó tényezőkre vonatkozó 
adatokat és eltérés-visszacsatolási folyamatokat használ. Ebben az összefüggésben a tevékenységek alapvetőek, 
mivel azok határozzák meg a költségeket. Ha ellenőrizni lehet a költségek okait (meghatározóit), akkor a 
költségek jobban irányíthatók és megérthetőek.
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22. üdvözli, hogy Bizottság a szakpolitikai területek koncepcióját 2021-től kezdve össze 
kívánja hangolni a programcsoportokkal, és hogy ez az összehangolás megkönnyíti az 
éves költségvetés és a többéves pénzügyi keret fejezeteinek egyeztetését;

23. emlékeztet arra, hogy a Parlament számos alkalommal megkérte a Bizottságot, hogy az 
Unió költségvetését a többéves pénzügyi keret politikai célkitűzéseivel összhangban 
mutassa be, ahogy azt a Parlament elfogadta; véleménye szerint ez lehetővé tenné a 
költségvetési hatóság számára, hogy könnyebben ellenőrizze és nyomon kövesse a 
költségvetés előkészítését és végrehajtását;

24. felteszi a kérdést, hogy a Bizottság miért két külön célkitűzés- és mutatókészletet 
használ a pénzgazdálkodási teljesítmény mérésére: egyrészt a Bizottság főigazgatói éves 
tevékenységi jelentéseikben értékelik a gazdálkodási terveikben meghatározott 
célkitűzések megvalósítását, másrészt a Bizottság az operatív kiadások a költségvetési 
tervezethez csatolt programindokolásain keresztül méri a kiadási programok 
teljesítményét;

25. emlékeztet arra, hogy az operatív kiadások programindokolásaiban említett jelenlegi 
teljesítménymérési keret 716 különböző típusú mutatót tartalmaz, amelyek 61 általános 
és 228 konkrét célkitűzés eredményességét mérik;

26. üdvözli a kiadási programok számának egyharmaddal való csökkentésére és a szabályok 
következetesebbé tételére vonatkozó bizottsági javaslatot; hangsúlyozza, hogy a
kedvezményezettek érdekében történő egyszerűsítés tényleges megvalósítása érdekében 
minden szükségtelen szabályt, követelményt és eljárást el kell törölni, anélkül azonban, 
hogy ez veszélybe sodorná az elszámolás alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályosságát;

27. ismételten felszólítja a Bizottságot arra, hogy:

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

– az általa a különféle teljesítményjelentéseihez használt célkitűzések és mutatók 
számának további csökkentése, és az azokra való összpontosítás, amelyek a 
legjobban mérik az Unió költségvetése által elért teljesítményt, az 
egyszerűsítés, az átláthatóság és a jobb ellenőrzés érdekében;

– a minőségi megközelítés kiterjesztése és környezetvédelmi és szociális mutatók 
bevonása annak érdekében, hogy mérni lehessen az uniós politikák 
környezetvédelmi és szociális szakpolitikákra gyakorolt hatását;

– 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;

b) a teljesítménnyel kapcsolatos jelentés kiegyensúlyozottabbá tétele az EU előtt álló, 
még leküzdésre váró kihívásokról szóló információk egyértelmű bemutatásával;

c) nyilatkozat benyújtása a jelentett teljesítményadatok minőségéről;
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28. emlékeztet arra, hogy a Bizottság a költségvetési rendelet 247. cikkével összhangban a 
következő pénzügyi évben július 31-ig köteles a Parlamentnek a pénzügyi és 
elszámoltathatósági jelentések integrált csomagját átadni, különösen a végleges 
összevont beszámolót, az éves igazgatási és teljesítményjelentést, valamint az Unió 
pénzügyeinek értékelését az elért eredmények alapján, az EUMSZ 318. cikkében 
foglaltaknak megfelelően;

29. rámutat arra, hogy a végleges összevont beszámolót kísérő éves igazgatási és 
teljesítményjelentés elfogadásakor a Bizottság politikai felelősséget vállal a 
szolgáltatásainak pénzügyi kezeléséért;

30. kitart amellett, hogy az éves igazgatási és teljesítményjelentésnek nemcsak az Unió 
kiadásaira vonatkozó hiba becslését, a költségvetést biztosító megelőző és korrekciós 
intézkedéseket, valamint a Bizottság csalásellenes stratégiájának végrehajtására 
vonatkozó információkat kell tartalmaznia, hanem az irányításra és a belső ellenőrzésre 
vonatkozó éves nyilatkozatot is, amely különösen az alábbiakra tér ki:

a) a Bizottság belső irányítási eszközeinek ismertetése;

b) az év során végzett stratégiai és műveleti kockázati tevékenységek értékelése, 
közép- és hosszú távú költségvetési fenntarthatósági nyilatkozat;

c) a korrupció vagy az összeférhetetlenség áldozatává válásának finanszírozásával 
szemben hozott megelőző és korrekciós intézkedések értékelése.

31. ismételten felszólítja a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az uniós elszámolások 
elkészítését, és biztosítsa, hogy a megosztott irányítású kiadásokra vonatkozó, 
megbízható tagállami információk időben elérhetők legyenek, és hogy az uniós 
kiadásokra vonatkozó vezetői véleményt korábban és az elszámolásokkal együtt 
terjesszék be az n + 1 évi mentesítő határozat elfogadása céljából, biztosítva az adatok 
jó minőségét és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást;

32. ismételten sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan intézkedésekre, amelyek 
révén az uniós költségvetés végrehajtására irányuló uniós finanszírozási 
mechanizmusok – amelyek jelenleg különböző eszközöket és azok kombinációit 
foglalják magukban, így például programokat, strukturális és beruházási alapokat, 
vagyonkezelői alapokat, a stratégiai beruházási alapokat, garanciaalapokat, 
mechanizmusokat, pénzügyi eszközöket és makroszintű pénzügyi támogatási 
eszközöket stb. – világosabbá, egyszerűbbé és koherensebbé válhatnak, valamint jobban 
tudják biztosítani a kellő átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és a teljesítményt, és 
megértetik a nagyközönséggel, hogyan történik az uniós szakpolitikák finanszírozása és 
azok milyen előnyökkel járnak;

33. emlékeztet arra, hogy az EU-finanszírozás 80%-ának kezelése a tagállamokkal közösen 
történik, ezért a Parlament a nemzeti hatóságokat is köteles ellenőrizni; sajnálatát fejezi 
ki azzal kapcsolatban, hogy ugyanakkor a nemzeti hatóságok gyakran nem hajlandóak a 
mentesítő hatóság ajánlásait teljesíteni és vizsgálataiban együttműködni;

34. emlékeztet arra, hogy a Parlament és a Bizottság közötti szoros politikai kapcsolatokat a 
közelmúltban tovább erősítette az úgynevezett Spitzenkandidaten (csúcsjelölti) 
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rendszer; üdvözli ezt az Európai Unió demokratikus deficitjének megoldására, a 
legitimáció erősítésére és az uniós polgárok bizalmának erősítésére irányuló kísérletet; 
mindazonáltal emlékeztet a pártfinanszírozásból eredő kockázatra, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy a csalások megakadályozása és az választási kampányok 
finanszírozásának teljes átláthatósága érdekében szüntesse meg politikai pártok jelenlegi 
finanszírozási modelljének hiányosságait.
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