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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:

Pénzügyi irányítás

1. emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet 247. cikke (1) bekezdésének c) pontja 
arra vonatkozó kötelezettséget határoz meg a Bizottság számára, hogy minden év július 
31-én integrált pénzügyi és elszámoltathatósági jelentéscsomagot küldjön az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amely tartalmazza többek között a jövőbeli 
pénzbeáramlások és -kiáramlások alakulásának hosszú távú, a következő öt évre 
vonatkozó előrejelzését;

2. hangsúlyozza, hogy e jelentésekben elemezni kell a kötelezettségvállalások kifizetési 
hátralékok méretére gyakorolt hatását az adott többéves pénzügyi keret (TPK) 
tekintetében;

A költségvetéshez csatolt, operatív kiadásokra vonatkozó programindokolások

3. üdvözli az Európai Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséhez 
(2020. évi költségvetés) csatolt, operatív kiadásokra vonatkozó programindokolásokat, 
amelyek a költségvetési rendelet 41. cikke (3) bekezdésének h) pontjának megfelelően 
tájékoztatást nyújtanak minden egyes kiadási programról;

4. üdvözli, hogy a 2020. évi programindokolások olyan horizontális szakpolitikai 
célkitűzések elérésére hivatkoznak, mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
biológiai sokféleség ügyének általános érvényesítése; nagyra értékeli, hogy a Bizottság 
ismerteti az Európa 2020 stratégia prioritásainak megvalósításához hozzájáruló kiadási 
programokat, és hangsúlyozza a fenntartható fejlesztési célokhoz – ugyan gyakran csak 
közvetett és nem számszerűsíthető módon – hozzájáruló legfrissebb releváns 
kezdeményezéseket is;

5. felhívja a Költségvetési Bizottságot, hogy a Parlament ágazati bizottságaival 
együttműködésben mozdítsa elő az alapok felhasználásának optimalizálását célzó, 
valódi „eredményorientált” kultúrát, és elemezze az alacsony teljesítményt nyújtó 
programokhoz vezető okokat, továbbá szorgalmazza az abszorpció és a teljesítmény 
javítását célzó intézkedések véghezvitelét;

Teljesítményjelentések

6. emlékeztet arra, hogy a programindokolásokban említett jelenlegi teljesítménymérési 
keret több mint 700 különböző mutatót tartalmaz, amelyek több mint 60 általános és 
220 konkrét célkitűzés eredményességét mérik;

7. felteszi a kérdést, hogy a Bizottság miért két külön célkitűzés- és mutatókészletet 
használ a pénzgazdálkodási teljesítmény mérésére: egyrészt a Bizottság főigazgatói éves 
tevékenységi jelentéseikben szereplő célkitűzésekben és mutatókban értékelik a 
gazdálkodási tervben meghatározott célkitűzések megvalósítását, másrészt a Bizottság 
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az operatív kiadások költségvetési tervezethez csatolt programindokolásain keresztül 
méri a kiadási programok teljesítményét; felszólítja a Bizottságot, hogy egy célkitűzés- 
és mutatókészlet alapján készítse el jelentéseit;

8. sajnálja, hogy a Bizottság teljesítményjelentéseiben nem fejtette ki, hogy döntéshozatali 
folyamatában hogyan használta fel a teljesítményre vonatkozó információkat;

9. felszólítja 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 teljesítményt; 

– 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) annak jelzése, hogy a döntéshozatal során hogyan használták fel az uniós 
költségvetésre vonatkozó teljesítménymutatókat;

c) adatfeldolgozási módszerek kidolgozása a teljesítményjelentések által keletkezett 
hatalmas mennyiségű adat feldolgozására azzal a céllal, hogy kellő időben 
tisztességes és valós képet adjon az elért eredményekről; kitart amellett, hogy a 
teljesítményjelentéseket arra kellene használni, hogy korrekciós intézkedéseket 
tegyenek, ha a program célkitűzéseit nem érik el;

d) tegye kiegyensúlyozottabbá a teljesítményjelentést azáltal, hogy egyértelműen 
bemutatja az eredmények elérését gátló fő akadályokkal kapcsolatos információkat;

Időben történő felhasználás

10. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa a kifizetési előrejelzések pontosságát, és használja 
fel az előző programozási időszak tanulságait a kifizetések terén felhalmozódott 
hátralék kezelése és a következő többéves pénzügyi keretre gyakorolt negatív hatásának 
elkerülése érdekében, valamint hogy mutassa be a kifizetési hátralékok 2021–2027-es 
TPK ideje alatt történő csökkentésére vonatkozó cselekvési tervét;

Migráció

11. felhívja a Bizottságot, hogy irányítási és beszámolási céllal alakítsa ki az uniós 
költségvetési kiadások nyilvántartását, amely lehetővé teszi majd a menekültügyi és 
migrációs válsággal kapcsolatos minden finanszírozásra vonatkozó beszámolást, 
valamint a migrációs áramlatok és az integráció kezelésére irányuló jövőbeli uniós 
politikát;

12. megismétli azon felhívását, hogy legyen külön költségvetési sora a Daphné egyedi 
célkitűzésnek annak kimutatása érdekében, hogy az Unió elkötelezett a nők és lányok 
elleni erőszakkal szembeni küzdelem iránt; felszólít e költségvetési sor forrásainak 
növelésére és a 2014 és 2020 közötti időszakban a Daphné programra szánt források 
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csökkentésének visszafordítására; a Daphné egyedi célkitűzésben foglalt támogatások 
tudatosítására irányuló folyamatos erőfeszítéseket, valamint olyan intézkedéseket 
szorgalmaz, amelyek felhasználóbarátabbá teszik a célkitűzéshez kapcsolódó 
adminisztratív eljárásokat;

Pénzügyi eszközök és vagyonkezelői alapok

13. a Számvevőszékkel együtt kiemeli a pénzügyi eszközökre vonatkozó részletesebb 
jelentéstétel szükségességét, és felhívja a Bizottságot, a zárást követően követően 
nyújtson pontos és teljes körű tájékoztatást a megosztott irányítású pénzügyi 
eszközökről, feltüntetve az uniós költségvetésbe visszatérített, valamint a tagállamoknál 
maradó összegeket;

14. rámutat arra, hogy a harmadik országoknak nyújtott támogatás során egyre inkább 
alternatív finanszírozási modelleket alkalmaznak – például vagyonkezelői alapokat és a 
törökországi menekülteket támogató eszközt –, ami növeli a meglévő pénzügyi 
struktúrák összetettségét;

15. rámutat arra, hogy az Európai Fejlesztési Alapból, az uniós költségvetésből és más 
donoroktól érkező források vagyonkezelői alapokba való összevonása nem 
eredményezheti azt, hogy a fejlesztési és együttműködési politika részére elkülönített 
pénzösszeg ne érje el a szokásos kedvezményezettjeit, vagy hogy ne az eredeti 
célkitűzéseket, például a szegénység felszámolását és az alapvető jogok előmozdítását 
szolgálja;

16. hangsúlyozza, hogy vagyonkezelői alapokat csak akkor hozzanak létre, ha alkalmazásuk 
indokolt, és a szükséges fellépés más, meglévő finanszírozási csatorna útján nem 
valósítható meg; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy vegye fontolóra olyan 
vagyonkezelői alapok felszámolását, amelyek nem képesek jelentős mértékben 
hozzájárulást szerezni más donoroktól, vagy nem nyújtanak hozzáadott értéket az Unió 
„hagyományos” külső eszközeihez viszonyítva;

Európai Ügyészség

17. ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Ügyészség megfelelő finanszírozásban részesüljön 
és megfelelő személyzettel rendelkezzen; felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai 
Ügyészségnek már 2020 novemberétől működnie kell;

18. megjegyzi, hogy a 2020. évi költségvetési tervezetben az uniós hozzájárulás összesen 
8 372 000 eurót tesz ki. reálisabbnak tartja, hogy a hozzájárulás 1,8 millió euróval 
nőjön, és 15 további álláshelyet bocsássanak rendelkezésre az infrastruktúra és a 
működési kiadások fedezésére, valamint az Európai Ügyészség ügyviteli rendszere 
fejlesztésének megkezdésére.


