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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

az alábbi módosításokat: 

1. üdvözli a Számvevőszék következtetését, miszerint az Unió konszolidált beszámolója 

minden lényeges szempontból hűen tükrözi az Unió 2015. december 31-i pénzügyi 

helyzetét; megállapítja, hogy a kifizetéseket lényeges hibaszint jellemezte, amelynek 

becsült mértéke elérte a 3,8%-ot; üdvözli, hogy ez az arány a 2014-es 4,4%-hoz képest 

csökkent; megjegyzi, hogy a becsült hibaarány ingadozásának nagy része a kérelmek és a 

költségtérítések közötti eltérésekre vezethető vissza; ösztönzi az Unió költségvetési 

rendeletének jövőbeni egyszerűsítését a 2%-os célkitűzés megvalósítása érdekében; 

2. felszólítja a Bizottságot, hogy készítsék el és nyújtsák be a mentesítésért felelős 

hatósághoz a feltárt összeférhetetlenségi esetek dokumentációját; 

3. emlékeztet, hogy 2015 rendkívül nagy kihívásokat hozott az uniós belügyi szakpolitikák 

tekintetében, különösen a migráció és a biztonság; elismeri, hogy a Migrációügyi és Uniós 

Belügyi Főigazgatóság (DG HOME) kulcsszerepet játszik a szakpolitikai válaszok 

kidolgozásában és személyzet és sürgősségi támogatás mozgósításában a leginkább 

érintett tagállamok támogatása céljából; ; 

4. sajnálja, hogy a DG HOME éves tevékenységi jelentésében a fő teljesítménymutatók nem 

szemléltetik azt, hogy hány embert segítettek, telepítettek át, helyeztek át vagy küldtek 

vissza 2015-ben; sajnálja, hogy nem állnak rendelkezésre mutatók a nemzeti bűnüldözési 

hatóságok közötti koordináció és együttműködés megerősítésének céljából elfogadott 

intézkedések hatásának értékelésére; 

5. ösztönzi egyértelműbb, hosszú távú szakpolitikai prioritások kidolgozását, melyeket 

konkrétabb operatív prioritásokká kell alakítani; e tekintetben hangsúlyozza a más 

szervekkel, különösen az ügynökségekkel való szorosabb együttműködés jelentőségét; 

6. aggodalommal veszi tudomásul, hogy az elkövetkezendő években kifizetendő összegek 

magasak; emlékeztet rá, hogy a Bizottság még nem mutatott be a következő 7–10 évre 

vonatkozó pénzforgalmi előrejelzést, és ösztönzi az intézményt ennek megtételére; 

7. sajnálja, hogy a Bizottság információbiztonsági irányítási struktúrái nem illeszkednek az 

elismert bevált gyakorlatokhoz (a Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrzési jelentése 

szerint). 

8. osztja a Számvevőszék azon meglátását, hogy a nem közvetlenül az Unió költségvetéséből 

finanszírozott és a Számvevőszék által nem ellenőrzött pénzügyi eszközök elterjedése 

mind az elszámoltathatóság, mind az uniós szakpolitikák és műveletek összehangolása 

szempontjából kockázatot rejt magában1; 

9. tudomásul veszi az Európai Számvevőszék 9/2016. számú, „Az Európai Unió külső 

                                                 
1 Az Európai Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentése, az 

intézmények válaszaival együtt, 74. o. 
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migrációs politikájával kapcsolatos kiadások 2014-ig a dél-mediterrán térség és a keleti 

partnerség országaiban” című különjelentését, amely arra a következtetésre jut, hogy az 

ellenőrzés során nem lehetett felmérni az EU-s költségvetést terhelő kiadások teljes 

összegét, és hogy nem volt világos, hogy a kiadásokat az eredetileg megcélzott földrajzi és 

tematikus prioritások irányába fordították-e; kérdezi, hogy vajon ez így volt-e 2015-ben 

is; kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki minőség- és eredményorientált mutatókat, 

amelyek a külső migrációs szakpolitikái keretében elköltött alapok használatával elért 

eredményeket és minőséget hivatottak felmérni1; 

10. úgy véli, hogy az uniós migrációs források pozitív hatása azokon a nemzeti és uniós szintű 

folyamatokon nyugszik, melyek célja az átláthatóság, a hatékony nyomon követés és az 

elszámoltathatóság biztosítása; kéri, hogy vezessenek be folyamatos ellenőrző és értékelő 

mechanizmusokat, nemcsak az utólagosakat, amelyek biztosítják a hatékony pénzkiadást 

és a politikai célok elérését; felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjék arról, hogy a 

tevékenységalapú eredményjelzők és mérhető célok politikai és projektszinten kerüljenek 

meghatározásra; stabil és összehasonlítható minőségi és mennyiségi mutatók kialakítását 

szorgalmazza; úgy véli, hogy az Európai Számvevőszéknek nemcsak a projektek 

legvégén, hanem az élettartamuk egész ideje alatt kellene ellenőrzést gyakorolnia az 

alapok felhasználását illetően. 

                                                 
1 Az Európai Számvevőszék 9/2016. sz. különjelentése: Az Európai Unió külső migrációs politikájával 

kapcsolatos kiadások 2014-ig a dél-mediterrán térség és a keleti partnerség országaiban, 7. o. 
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