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JAVASLATOK 

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

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a Számvevőszék következtetéseit, melyek szerint az Európai Menekültügyi 

Támogatási Hivatal (a továbbiakban: a hivatal) éves beszámolója híven tükrözi a hivatal 

2016. december 31-i pénzügyi helyzetét; megállapítja azonban, hogy a Számvevőszék 

két közbeszerzési eljárásra vonatkozóan korlátozó megjegyzést fogalmazott meg; 

2. hangsúlyozza, hogy a hivatal költségvetése 273%-kal nőtt annak érdekében, hogy el 

tudja látni a 2015. évi indulás óta rá háruló jelentős mennyiségű új feladatot, többek 

között az első belépés szerinti tagállamok számára nyújtott támogatást, különösen a 

menedékkérők nyilvántartásba vétele és meghallgatása, illetve az áthelyezési rendszer 

céljaira; hangsúlyozza, hogy a hivatal személyi állománya csupán 34%-kal nőtt, és hogy 

a szükségesnél sokkal kevesebb tagállami szakértőt helyeztek ki az első belépés szerinti 

tagállamokba;  

3. megjegyzi, hogy a migrációs válság miatt a hivatal költségvetését 2016-ban négy 

alkalommal módosították, hogy megfeleljen a Bizottság és a tagállamok operatív 

bővítésre vonatkozó felhívásainak, tekintettel arra, hogy 2015–2016-ban nőtt az érkező 

menedékkérők száma; mindennek következtében a hivatal problémákkal küzdött a 

források felhasználása terén, ami előirányzatok megszüntetéséhez és átviteléhez, 

valamint nehézségekhez vezetett a költségvetési és pénzügyi szabályoknak való 

megfelelés tekintetében; hangsúlyozza, hogy ezt a helyzetet a jövőben meg kell oldani; 

4. megjegyzi, hogy a II. cím (igazgatási kiadások) alá tartozó átvitt lekötött előirányzatok 

szintje magas volt és 2,5 millió eurót (43,9%) tett ki, ami – részben a 2016-os év vége 

felé történt kiegészítő költségvetési kifizetések miatt – a 2016 végén aláírt, vagy olyan 

szerződéseknek felel meg, amelyekre vonatkozóan csak 2017-ben érkeztek meg a 

számlák; felkéri ezért a hivatalt, hogy javítsa költségvetési gazdálkodását; 

5. sajnálatosnak tartja, hogy a hivatal beszámolója alapjául szolgáló kifizetések 

tekintetében az ellenőrzésnek alávetett öt beszerzési eljárás közül kettő szabálytalan 

volt, és ennek megfelelően az összes kifizetés 2,9%-a minősült szabálytalannak; 

megjegyzi továbbá, hogy egy kiegészítő keretszerződés aláírása is szabálytalanul 

történt, de ehhez kapcsolódóan nem került sor kifizetésekre; megállapítja, hogy a hivatal 

2017-ben már tett korrekciós intézkedéseket, és az említett eljárások eredményeként 

aláírt szerződéseket új szerződésekkel váltotta fel; felkéri a hivatalt annak biztosítására, 

hogy a jövőben nem ismétlődnek meg ilyen szabálytalanságok; 

6. felkéri a hivatalt, hogy javítsa a belső ellenőrzési eljárásait; üdvözli az új belsőkontroll-

standardok elfogadása tekintetében már bevezetett korrekciós intézkedéseket; 

hangsúlyozza, hogy nem megfelelő a közbeszerzési eljárások tervezése, és emlékeztet 

rá, hogy ez még válságos körülmények között is fontos; megjegyzi, hogy a hivatal nem 

kötött biztosítást 65 olyan kockázatos helyszínen található konténerre (852 136 euró), 

ahol korábban már semmisültek meg konténerek zavargások miatt; megállapítja, hogy a 

hivatal úgy vélte, egy ilyen biztosítás nem lett volna költséghatékony; megállapítja, 
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hogy a hivatal a 2014-es és 2015-ös évre vonatkozóan nem igényelte kellő időben az 

összes héa-visszatérítést; üdvözli, hogy erre a visszatérítésre azóta már sor került; 

7. üdvözli, hogy a késedelmes kifizetések aránya a 2016. januári 65%-ról 2016 októberére 

9%-ra csökkent, miközben a tranzakciók teljes száma ugyanezen időszakban 483-ról 

806-ra nőtt; felszólítja a hivatalt, hogy hajtsa végre a szükséges korrekciós 

intézkedéseket, például a késedelmes kifizetésekkel és a költségek visszatérítésével 

kapcsolatban; üdvözli az új munkaerő-felvételi politikával és a személyzet 

fluktuációjának csökkentésével kapcsolatban eddig már megtett intézkedéseket; 

felszólítja a hivatalt, hogy nyújtsa be a mentesítő hatóságnak a költségvetési tervezésére 

és az irányítási teljesítményparaméterekre vonatkozó reformtervét; 

8. sürgeti a hivatalt, hogy építsen az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó 2013. 

évi politikáira, a bevált gyakorlatokkal és a bizottsági iránymutatásokkal összhangban; 

felszólítja a hivatalt, hogy a Bizottság teljes körű javaslataira várva biztosítsa a 

visszaélést bejelentő személyek hatékony védelmére vonatkozó, 2017-ben elfogadott 

politika végrehajtását. 
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INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
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