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Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása a Bizottság 2015. évi 

mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről (2016/2208(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (4) bekezdésének 

második albekezdése értelmében elkészített számvevőszéki különjelentésekre, 

– tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére1, 

– tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó összevont éves 

beszámolójára (COM(2016)0475 – C8-0338/2016)2, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról 

szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt3, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára4, 

– tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről (III. szakasz – Bizottság) szóló, 2017. április 

27-i határozatára5, valamint a határozat szerves részét képező megjegyzéseket 

tartalmazó állásfoglalására, 

– tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a 

Bizottság számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra 

(05876/2017 – C8-0037/2017) 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 317., 318. és 319. cikkére, 

                                                 
1  HL L 69., 2015.3.13. 
2  HL C 380., 2016.10.14., 1. o. 
3  HL C 375., 2016.10.13., 1. o. 
4  HL C 380., 2016.10.14., 147. o. 
5  E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0143. 



 

 

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és 

különösen annak 62., 164., 165. és 166. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 93. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0160/2017), 

A. mivel az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (1) bekezdése értelmében a 

Bizottság végrehajtja a költségvetést és irányítja a programokat, és mindezt az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 317. cikkének értelmében a tagállamokkal 

együttműködésben, saját felelősségére végzi, a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával; 

B. mivel a Számvevőszék különjelentései információkat szolgáltatnak a pénzeszközök 

felhasználásával kapcsolatos aggasztó kérdésekről, ezért hasznosak a Parlament 

számára a mentesítési hatóságként betöltött szerepének gyakorlása tekintetében; 

C. mivel a Parlament számvevőszéki különjelentésekkel kapcsolatos észrevételei szerves 

részét képezik a fent említett, az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános 

költségvetésének végrehajtására (III. szakasz – Bizottság) vonatkozó mentesítésről 

szóló, 2017. április 27-i határozatának; 

I. rész – A Számvevőszék 18/2015. számú, „Pénzügyi támogatás a nehézségekkel küzdő 

tagállamoknak” című különjelentése 

1. tudomásul veszi az Európai Számvevőszék különjelentésének megállapításait és 

ajánlásait; 

2. üdvözli az uniós gazdasági kormányzásról szóló első különjelentést, és várakozással 

tekint a következő években megjelenő további jelentések elé; 

3. sajnálja, hogy a Számvevőszék e jelentésében nem szerepel valamennyi tagállam, amely 

pénzügyi támogatást kapott a pénzügyi válság kezdete óta – beleértve a Görögországot 

célzó programot –, az összehasonlítás megkönnyítése érdekében; 

4. üdvözli azonban, hogy a Számvevőszék speciális különjelentést fog készíteni 

Görögországról; felhívja a Számvevőszéket, hogy hasonlítsa össze a két különjelentés 

eredményeit és különösen foglalkozzon a Parlamentnek a Görögországról szóló 

jelentéshez tett javaslataival, beleértve a közép- és hosszú távú eredményeket (vagyis a 

lehetséges adósságelengedésről folyó jelenlegi vita); 

5. ösztönzi a Számvevőszéket, hogy e téren erősítse tovább emberi erőforrásait és 

szakértelmét munkája minőségének javítása érdekében; felhívja ezzel együtt a 

Számvevőszéket, hogy teljes mértékben vegye figyelembe a Számvevőszék által kért 

külső szakértői jelentéseket, mint az ellenőrzés alapjául szolgáló háttér-információkat; 

                                                 
1  HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 



 

 

6. felhívja a figyelmet arra, hogy a Számvevőszék az EU Tanácsa által meghatározott, 

nagyon rövid távú és konkrét forgatókönyvű pénzügyi támogatásra korlátozta az 

ellenőrzést anélkül, hogy figyelembe vette volna a már nyilvános és tudományos vita 

részét képező költségvetési egyensúlyhiányok más lehetséges megoldásait, mint az 

államadósságok kölcsönössé tétele vagy az adósságelengedés; 

7. sajnálja, hogy a jelentés csak a támogatás kezelésére összpontosít, de nem elemzi, és 

nem vizsgálja a program tartalmát és a pénzügyi támogatással kapcsolatban 

megállapított feltételeket; 

8. tudomásul veszi, hogy az uniós politikai szinten hozott egyedi intézkedéseket és a 

program fő jellemzőit csak a különjelentésben részletezik; annak elemzésére ösztönzi a 

Számvevőszéket, hogy az elfogadott intézkedések megfeleltek-e a programok 

célkitűzéseinek és milyen hatással voltak a szélesebb politikai keretre és a hosszú távú 

célkitűzésekre, többek között az Európa 2020 stratégiára; 

9. tudomásul veszi, hogy a pénzügyi támogatási programok célkitűzései azok voltak, hogy 

a támogatott országok visszatérjenek a pénzügyi piacokra, fenntartható államháztartást 

valósítsanak meg, beinduljon a növekedés és csökkenjen a munkanélküliség; sajnálja, 

hogy a Számvevőszék megállapításai nem elemezték teljes körűen a program 

eredményeit e célkitűzések vonatkozásában; 

10. megjegyzi, hogy a Számvevőszék következtetéseit elsősorban a Bizottságra, mint a 

pénzügyi támogatás kezelőjére összpontosította, de úgy véli, hogy a jobb megértés 

érdekében több figyelmet kellett volna fordítani a Nemzetközi Valutaalapra és az 

Európai Központi Bankra, amelyek a kezdetekben támogatták a Bizottságot a 

programok előkészítésében és nyomon követésében; 

11. osztja a Bizottság azon véleményét, hogy alábecsülték a Tanács és más partnerek 

szerepét a program létrehozásában és kezelésében; kéri a Számvevőszéket és a 

Bizottságot, hogy elemezzék a Tanács által elfogadott intézkedések helytállóságát és az 

Európai Központi Bank szerepét, valamint azt, hogy az intézkedések megfelelőek 

voltak-e a program célkitűzéseinek eléréséhez és hozzájárultak-e az Unió 

célkitűzéseihez, többek között a gazdasági válság felszámolásához, több munkahely 

létrehozásához és a növekedéshez; 

12. sajnálja, hogy a partnerek nem mindig osztották meg a rendelkezésre álló információkat 

a Bizottsággal, aminek következtében a tárgyalócsoport megközelítése következetlen 

volt; sürgeti a Bizottságot, hogy kössön hivatalos megállapodásokat a partnereivel 

annak érdekében, hogy kellő időben teljes hozzáférése legyen a rendelkezésre álló 

információkhoz és így a jövőben elkerülje a hasonló problémákat; 

13. kiemeli, hogy a programokban jelzett reformok némelyike (vagyis a munkaerőpiacok 

reformja) csak hosszú távú eredményekhez tud vezetni a versenyképesség terén, 

miközben a támogatási programok főleg azonnali, rövid távú eredményekre törekednek; 

14. megjegyzi, hogy a programokat főleg a kiadási oldalra (a munkaerőpiacok reformjai, 

nyugdíj- és munkanélküli ellátási rendszerek, a helyi szervezetek csökkentése stb.), 

valamint az állami programok kiadásainak csökkentésére alapozták; tisztában van azzal, 

hogy e csökkentésekre a támogatott országok pénzügyi piacainak reformja érdekében 

került sor; 



 

 

15. sürgeti a Tanácsot, hogy alaposan vizsgálja felül a jövőbeni programokban a pénzügyi 

támogatásra rendelkezésre álló eszköztárat és intézkedéscsomagot a lakosságra 

gyakorolt hatás, a belső keresletre gyakorolt nem kívánatos hatás és a válság 

társadalomra hárított költségeinek csökkentése érdekében; 

16. kiemeli, hogy a nehézségekkel küzdő tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatás a 

tőkepiacon felvett hitelek formájában történt, az uniós költségvetés garanciaként történt 

felhasználásával; úgy véli, hogy aláásták a Parlament költségvetési hatóságként játszott 

szerepét e programokban, így tovább csökkentve a nyújtott pénzügyi támogatás 

demokratikus legitimitását; 

17. sürgeti a Bizottságot, hogy a pénzügyi támogatás keretében, amikor az uniós 

költségvetés forog kockán, jobban vonja be a Parlamentet; 

18. fontosnak tartja az Európai Központi Bank szerepének tanulmányozását a 

tagállamoknak a célkitűzéseik eléréséhez nyújtott közvetlen segítségnyújtásban, 

valamint a pénzügyi programok ideje alatt az Unió pénzügyi struktúrájához nyújtott 

szélesebb támogatásban; 

19. úgy véli, hogy a válság idején nehéz volt előre jelezni bizonyos váratlan 

egyensúlyhiányokat, amelyek néhány tagállamban pusztító hatással jártak; kiemeli az 

előrejelzés nehézségét a példátlan 2007–2008-as globális gazdasági válság nagyságát és 

jellegét illetően; 

20. osztja a Számvevőszék azon véleményét, hogy a felügyelet jogi keretére a válságot 

megelőzően fordított figyelem nem volt megfelelő az ügyletek alapjául szolgáló 

költségvetési pozíciókban rejlő kockázatok azonosítására súlyos gazdasági válságok 

idején; 

21. üdvözli a jogalkotók jóváhagyását a pénzügyi válság eredményeként bevezetett hatos és 

kettes csomaghoz, amelyek a felügyelet válság által feltárt gyengeségeit kezelik; úgy 

véli azonban, hogy az uniós gazdasági kormányzás keretének az utóbbi években zajlott 

reformja nem vezetett a válság teljes felszámolásához, és felhívja a Bizottságot, hogy 

elemezze tovább az új keret más hasonló gazdaságokhoz (Egyesült Államok, Japán és 

más OECD-országok) viszonyított erősségeit és gyengeségeit és szükség esetén 

javasoljon új reformokat; 

22. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse a Számvevőszék ajánlásait a makrogazdasági és 

költségvetési előrejelzései minőségének további javítása tekintetében; 

23. tudomásul veszi a Számvevőszék következtetését, miszerint a Bizottságnak sikerült 

nagyon szűkös időkereten belül és korlátozott tapasztalattal új feladatokat ellátnia a 

pénzügyi támogatási programok kezelése érdekében; kiemeli a Számvevőszék azon 

következtetését, hogy a körülményeket figyelembe véve ez jelentős eredmény; 

24. üdvözli a döntést, amely lehetővé tette a pénzügyi támogatás kezelésének a Bizottság és 

nem más pénzügyi partnerek felelősségi körébe történő helyezését, így olyan személyre 

szabott támogatást téve lehetővé, amely figyelembe veszi a tagállamok sajátosságait és 

felelősségvállalását; 

25. véleménye szerint a tagállamokat egyenlően kellene kezelni, ugyanakkor rugalmasságra 

van szükség a programoknak és a reformoknak a sajátos nemzeti körülményekhez való 



 

 

hozzáigazítása érdekében; úgy véli, hogy a Bizottság jövőbeni programjai és a 

Számvevőszék jelentései vonatkozásában szükség lehet arra, hogy a szigorúan uniós 

intézkedések végrehajtását beazonosítsák és megkülönböztessék a feltevéseken alapuló 

nemzeti menetrendektől; 

26. tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzését a Bizottság nehézségeit illetően az 

információk nyomon követésében és azt, hogy eljárásai nem irányultak a meghozott 

döntések visszatekintő értékelésére; 

27. hangsúlyozza, hogy a programok korai szakaszában a Bizottság súlyos időbeli és 

politikai nyomás alatt látta el feladatait olyan bizonytalan kockázatok mellett, amelyek 

az egész pénzügyi rendszer stabilitását veszélyeztették, előre nem jelezhető 

következményeket okozva a gazdaságban; 

28. úgy véli, hogy bár nem volt korábbi tapasztalata a pénzügyi támogatás terén, a Bizottság 

„menet közben” tanulta meg és hajtotta végre megfelelően és viszonylag gyorsan e 

programokat és javította azok kezelését a későbbiek esetében; 

29. egyetért a Számvevőszék azon ajánlásaival, hogy a Bizottság elemezze tovább az 

országonkénti kiigazítások fő aspektusait, és hasonlítsa össze a gazdasági 

előrejelzéseket is, beleértve a lakáspiacot, illetve az állami és magánadósságokat; 

sürgeti valamennyi tagállamot, hogy módszeresen és rendszeresen bocsássák a 

megfelelő adatokat a Bizottság rendelkezésére; 

30. úgy véli, hogy az első uniós program kezdete és a Számvevőszék elemzésének vége 

közötti időkeret jobban kidolgozott ajánlásokat kell, hogy lehetővé tegyen a jövőbeni 

programokhoz mind a javulások, mind a program eredményei tekintetében, a 

Számvevőszék és a Bizottság közötti intézményközi és kontradiktórius párbeszéd 

következményeként; 

31. úgy véli, hogy az átláthatóság és a polgárok jobb tájékoztatása érdekében a Bizottság 

válaszait és a Számvevőszék véleményét kéthasábos formában kellene feltüntetni, hogy 

lehetővé váljon a vélemények összehasonlítása, ahogy az a Számvevőszék éves 

jelentésében történik; 

32. figyelembe véve az uniós pénzügyi irányításról szóló ezen új jelentések érzékenységét, 

azt ajánlja, hogy a sajtóközlemények és más tájékoztató dokumentumok teljes 

mértékben tükrözzék a Számvevőszék megállapításait és ajánlásait; 

II. rész – A Számvevőszék 19/2015. számú, „A Görögországnak nyújtott technikai segítség 

javításához több figyelmet kell fordítani az eredményekre” című különjelentése 

33. megjegyzi, hogy ezen állásfoglalás tervezetének elkészítésekor a Bizottság már 

benyújtotta a strukturálisreform-támogató program létrehozására irányuló javaslatát; 

üdvözli, hogy a Bizottság szemmel láthatóan figyelembe vette a Számvevőszék 

ajánlásait, és reméli, hogy a strukturálisreform-támogató program a Görögországgal 

foglalkozó munkacsoport működéséből levont tanulságokra építve a technikai 

segítségnyújtás hatékony eszközeként fog szolgálni; 

34. aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a munkacsoport ad-hoc, gyors 

felállítása előidézte a munkacsoport néhány működési problémáját; felhív arra, hogy 

legyen minden technikai segítségnyújtási projekt kötelező előfeltétele a helyzet alapos 



 

 

helyszíni felmérése és egy tömör, lépésekre lebontott cselekvési terv kidolgozása; kéri, 

hogy a Bizottság az elkövetkező technikai segítségnyújtási programjaiban alkalmazzon 

tervszerűbb megközelítést, többek között a megbízatások kezdeti és lejárati időpontját is 

tartalmazó ütemtervet; 

35. hangsúlyozza, hogy a külön költségvetés a sikeres technikai segítségnyújtási programok 

alapvető előfeltétele, mind a kiadások megtervezése, mind pedig azok észszerűsítése 

érdekében, elkerülve ezáltal azt, hogy az egyes költségvetési tételek tekintetében 

különböző ellenőrzési szinteket és szabályokat kelljen alkalmazni; 

36. megjegyzi, hogy a munkacsoport elismerésre méltóan sok projektet irányított, 

amelyekben számos partnerszervezet vett részt; úgy véli, hogy az adminisztratív 

koordinációra irányuló erőfeszítések minimalizálása és a hatékonyság növelése 

érdekében a programok észszerűsítése, valamint a partnerszervezetek számának és a 

projektek hatókörének korlátozása révén javítani lehetett volna a technikai 

segítségnyújtás hatását; 

37. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kedvezményezett tagállam és a munkacsoport nem 

nyújtott be a Bizottságnak rendszeres tevékenységi jelentéseket; rámutat, hogy a 

Bizottságnak ragaszkodnia kell ahhoz, hogy negyedévente tevékenységi jelentéseket 

kapjon, túlzott késedelem nélkül, valamint átfogó zárójelentést a Görögországgal 

foglalkozó munkacsoport munkájának lezárulását követően, észszerű határidőn belül, 

utólagos értékelés formájában; kéri a Bizottságot, hogy a technikai segítségnyújtás 

eredményorientáltságához szükséges módosítások elvégzése érdekében módszeresen 

kövesse nyomon a technikai segítségnyújtás végrehajtását; kéri továbbá, hogy a 

technikai segítségnyújtás és a Görögországgal foglalkozó munkacsoport különböző 

jelentéseibe iktassanak be egy arra vonatkozó elszámolást, hogy pontosan hogyan és hol 

folyósították Görögországnak a „megmentésére szánt pénzügyi forrásokat” (bailout 

funds); 

38. felhívja a Bizottságot, a Parlamentet és a Tanácsot, hogy ragadják meg a 2017–2020-as 

időszakra vonatkozó strukturálisreform-támogató programról folyó eszmecsere által 

kínált alkalmat, és tekintsék át a területfelelősök bevált gyakorlatait; ösztönzi a 

Bizottságot, hogy a tagállamokkal közösen találjon módot arra, hogy közvetlenül a 

tagállamoktól tudjon szakértőket kölcsönözni, hogy a nemzeti ügynökségek 

megkerülése révén kihagyjanak egy újabb, összetett és adminisztratív terhekkel járó 

szintet; 

39. azt kéri a tagállamoktól, hogy tanúsítsanak erősebb elkötelezettséget: a 

teljesítményalapú megközelítés mind a Parlament, mind pedig a nemzeti parlamentek 

számára lehetővé tenné, hogy költségvetési felügyeleti bizottságaikon keresztül 

támogatóbb szerepet vállaljanak; 

III. rész – A Számvevőszék 21/2015. számú, „Az uniós fejlesztési és együttműködési 

fellépések eredményorientált megközelítésével kapcsolatos kockázatok vizsgálata” című 

különjelentése 

40. üdvözli a Számvevőszék jelentését, és azzal kapcsolatos megjegyzéseit és ajánlásait az 

alábbiakban foglalja össze; 



 

 

41. tudomásul veszi, hogy a Bizottság beépítette a kockázatelemzést külső műveleteinek 

kezelésébe, amelyeket olyan összetett és az instabil környezetben hajt végre, melyet 

többfajta kockázat, a partnerországok eltérő fejlettségi szintje és kormányzási 

struktúrája jellemez; 

42. különösen üdvözli a Számvevőszék azon ajánlását, hogy a Bizottság javítsa a hosszú 

távú eredményekre (teljesítmény, eredmény és hatás) vonatkozó terminológia 

használatát, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a különböző projektek 

finanszírozásáról szóló döntéseket megelőzően tényleges SMART-célokat kell kijelölni; 

43. hangsúlyozza, hogy külön hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a célkitűzések 

„realisztikusak és megvalósíthatóak” legyenek annak elkerülése érdekében, hogy a 

partnerország ugyan teljesíti az eredeti célkitűzéseket, ám a fejlődést illetően nincs 

jelentős eredmény; 

44. szükségesnek tartja a költségvetési eredményekre való összpontosítástól, mint egyedüli 

irányítási célkitűzéstől való tartózkodást, mivel ez káros lehet a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elvére és az eredmények elérésére nézve; 

45. emlékeztet arra, hogy a jelentős – külső, pénzügyi és operatív – kockázati tényezők az 

azonosítástól a végrehajtási szakaszig történő rendszeres nyomonkövetése, 

feltérképezése és minősítése nemcsak az eredményes pénzgazdálkodást és a kiadások 

eredményességét, hanem az uniós intézkedések hitelességének, fenntarthatóságának és 

reputációjának biztosítását is szolgálja; úgy véli, hogy az előkészítő műveletek, 

valamint az országok kockázati profiljának kialakítása megkönnyítik a gyors 

kockázatcsökkentési stratégiák kidolgozását arra az esetre, ha egy partnerországban 

romlik a helyzet; 

46. hangsúlyozza, hogy az ellenőrzési környezetet és a kockázatkezelési feladatköröket 

folyamatosan ki kell igazítani ahhoz, hogy azok figyelembe vegyék a támogatási 

eszközök és lehetőségek új formáit, úgymint a finanszírozási források ötvözését, a 

vagyonkezelői alapokat és a más nemzetközi pénzügyi intézményekkel való 

partnerségeket; 

47. ismételten hangsúlyozza, hogy új egyensúlyt kell teremteni az abszorpciós kapacitás, a 

szabályszerűség és a teljesítmény között, és hogy annak tükröződnie kell a műveletek 

igazgatása során; 

48. úgy véli, hogy a partnerországok kapacitásépítésének, kormányzási struktúrájának és 

szerepvállalásának fejlesztése szintén fontos módja a rendszerszintű kockázatok 

mérséklésének egy olyan környezet kialakítása érdekében, amely kedvez annak, hogy a 

finanszírozás elérje a kívánt célokat és megfeleljen a három „E” (gazdaságosság, 

hatékonyság és eredményesség) követelményének; 

49. szükségesnek tartja továbbá a politikai és szakpolitikai párbeszéd megerősítését, 

valamint a segélyek feltételekhez való kötésének és a logikai láncstruktúrának a 

szigorítását annak érdekében, hogy egyrészt a kifizetéseknek a felmutatott 

eredményektől való függővé tétele révén biztosítani lehessen a finanszírozási 

megállapodások keretében folyósított kifizetésekre vagy térítésekre vonatkozó döntések 

és előfeltételek, másrészt az egyes célok és mutatók relevanciája közötti koherenciát; 



 

 

50. különösen a társfinanszírozott és a több adományozót magukban foglaló 

kezdeményezések esetén ösztönzi a nemzetközi intézményeket, hogy: 

– becsüljék fel és tervezzék meg a projekt várható hozadékát, és azt, hogy az egyes 

partnerek mennyiben járulnak hozzá a végeredményhez és a szélesebb körű 

hatásokhoz, annak elkerülése érdekében, hogy megkérdőjeleződjön, kinek jár 

elismerés az eredményekért, vagyis hogy mi köszönhető az uniós támogatásnak, 

és mi a többi adományozó hozzájárulásának;  

– ötvözzék kormányzási struktúrájukat az uniós struktúrákkal, különösen a 

kockázatkezelési módszerek javítása révén; vegyék figyelembe, hogy a források 

helyettesíthetőségét a pénzkezelési kockázatok magas szintje miatt szorosan 

nyomon kell követni; 

51. felhívja a Bizottságot, hogy a döntéshozatali folyamatok során levont tanulságok 

figyelembevételével biztosítsa, hogy az értékelés és a politikaalkotás között érdemi 

kapcsolat legyen; 

52. emlékeztet arra, hogy a teljesítmény nyomon követésének és az eredmények 

értékelésének aláásása káros a nyilvános elszámoltathatóság és politikai döntéshozók 

átfogó tájékoztatása szempontjából; 

IV. rész – A Számvevőszék 23/2015. számú, „Vízminőség a Duna vízgyűjtő területén: 

haladás tapasztalható a víz-keretirányelv végrehajtása terén, de sok még a teendő” című 

különjelentése 

 úgy véli, hogy a Bizottságnak iránymutatásokat kell biztosítania a vízminőséggel 

kapcsolatos előrelépésekre vonatkozó differenciáltabb jelentéstételhez; 

 egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy a Bizottságnak elő kell segítenie az adatok 

összehasonlíthatóságát, például az ökológiai állapot tekintetében értékelt fiziko-kémiai 

anyagok számában mutatkozó eltérések csökkentése révén; 

 hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak folytatnia kell a víz-keretirányelv célkitűzéseként 

meghatározott jó vízminőség a felé tett tagállami előrelépés nyomon követését; 

 felkéri a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a víz megbízható ellenőrzéséről annak 

érdekében, hogy víztestenként pontos információkkal rendelkezzenek a helyzetről és a 

szennyezés eredetéről, lehetővé téve a korrekciós intézkedések célzottabbá tételét és 

költséghatékonyságuk növelését; 

 ösztönzi a tagállamokat, hogy biztosítsák a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben foglalt 

intézkedéseket meghatározó szervek és a projekteket finanszírozásra jóváhagyó szervek 

közötti koordinációt; 

 ösztönzi a tagállamokat, hogy értékeljék és biztosítsák a végrehajtási mechanizmusok 

eredményességét, különös tekintettel az elérni kívánt lefedettségre és az alkalmazott 

szankciók visszatartó erejére; 



 

 

 felkéri a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a vízterhelési díj gazdasági eszközként és a 

„szennyező fizet” elv alkalmazásának módjaként való felhasználásban rejlő lehetőséget, 

legalább a vízminőséget kedvezőtlenül érintő fő anyagok esetében; 

 felkéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra, hogy a jó mezőgazdasági és környezeti 

állapotra vonatkozó normáknak és a tagállamok által elfogadott 

minimumkövetelményeknek ne csak a meglétét értékelje szisztematikusan, hanem a 

megfelelőségét is; 

 megjegyzi, hogy a Bizottságnak útmutatást kell biztosítania a diffúz szennyezés 

területén a költségmegtérülés lehetséges módszereiről; 

 felkéri a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a gazdasági eszközök (például a 

környezetvédelmi adók) alkalmazásában rejlő lehetőségeket a szennyezés csökkentésére 

sarkalló ösztönzőként és a „szennyező fizet” elv alkalmazási módjaként; 

 felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a végrehajtási mechanizmusok (uniós és 

nemzeti mechanizmusok) számbavétele alapján azonosítsák, hogy hogyan lehetne 

egyszerűsíteni az ellenőrzési mechanizmusok kialakítását és végrehajtását, valamint 

biztosítani azok eredményességét; 

V. rész – A Számvevőszék 24/2015. számú, „A Közösségen belüli héacsalás kezelése: 

fokozottabb fellépésre van szükség” című különjelentése 

64. úgy gondolja, hogy a Bizottságnak kezdeményeznie kellene egy a Közösségen belüli 

héacsalás nagyságának megbecsülésére szolgáló közös rendszer létrehozását, amely 

lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy megfelelő mutatók tükrében értékeljék saját 

teljesítményüket; a teljesítményt a Közösségen belüli héacsalás előfordulásának 

csökkentése, úgy véli, hogy a csalások felderítési arányának fokozása és az ezt követően 

behajtott adó összegének növelése szempontjából kell vizsgálni; 

65. úgy véli, hogy az Eurofisc mint hatékony korai előrejelző rendszer teljesítményének 

javítása érdekében a Bizottságnak javasolnia kell a tagállamoknak, hogy a) vezessenek 

be közös kockázatelemzést annak biztosítására, hogy az Eurofisc útján kicserélt 

információk kellően csalásközpontúak legyenek; b) növeljék ezen információcserék 

gyorsaságát és gyakoriságát; c) alakítsanak ki megbízható és felhasználóbarát 

informatikai környezetet; d) határozzanak meg releváns mutatókat és célértékeket a 

teljesítmény mérésére a különböző tevékenységi területeken; e) vegyenek részt az 

Eurofisc valamennyi tevékenységi területében; 

66. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamok adóhatóságai közötti, a Közösségen belüli 

héacsalás elleni fellépésre szolgáló közigazgatási együttműködési keret értékelésének 

keretében végezzen monitoringlátogatásokat kockázati alapon kiválasztott 

tagállamokban; úgy véli, hogy e monitoringlátogatások középpontjában a 

megkeresésekre adott tagállami válaszok időszerűségének, a nemzetközi 

héainformációcsere-rendszer megbízhatóságának, a többoldalú ellenőrzések 

gyorsaságának és a közigazgatási együttműködésről szóló korábbi bizottsági jelentések 

hasznosulásvizsgálatának javítása kell, hogy álljon; 

67. szem előtt tartva, hogy tagállamoknak információkra van szükségük a nem uniós 

országoktól a vállalkozások és fogyasztók között e-kereskedelem formájában az 



 

 

interneten keresztül nyújtott szolgáltatások és immateriális javakra kivetett héa 

beszedése érdekében, felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamok kölcsönös 

segítségnyújtási megállapodásokról szóló tárgyalásait azokkal az országokkal, ahol a 

legtöbb digitális szolgáltató letelepedési helye van, és írja alá ezeket a 

megállapodásokat; a harmadik országokkal folytatott együttműködés erősítése és a héa-

beszedés érvényesítése érdekében; 

68. úgy véli, hogy mivel a Közösségen belüli héacsalás gyakran összekapcsolódik a 

szervezett bűnözéssel, a Bizottságnak és a tagállamoknak fel kell számolniuk a 

közigazgatási, igazságügyi és bűnüldöző hatóságok közötti nemzeti és uniós szintű 

információcsere útjában álló jogi akadályokat; konkrétan az Európai Csalás Elleni 

Hivatalnak (OLAF) és az Europolnak hozzáférést kellene kapniuk a nemzetközi 

héainformációcsere-rendszer és az Eurofisc adataihoz, és a tagállamoknak részesülniük 

kellene az általuk szolgáltatott hírszerzési információk előnyeiből; 

69. úgy véli, hogy a Bizottságnak elegendő pénzügyi forrást kellene biztosítania a bűnözés 

általi fenyegetettség elleni európai multidiszciplináris platform (EMPACT) 

kezdeményezés égisze alatt a tagállamok által létrehozott és a Tanács által ratifikált 

operatív cselekvési tervek életképességének és fenntarthatóságának biztosítása 

érdekében; 

VI. rész – A Számvevőszék 25/2015. számú, „A vidéki infrastruktúrára nyújtott uniós 

támogatások: az ár-érték arány sokkal jobb lehetne” című különjelentése 

70. elismeri a vidéki infrastruktúrával kapcsolatos, az uniós alapok – különösen az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap – támogatásában részesülő, a mezőgazdasági 

hasznokon túlmutató beruházások fontosságát azokon a területeken, ahol a vidéki 

területeket sújtó jelentős gazdasági problémák és a finanszírozási források szűkössége 

miatt nem lett volna lehetőség támogatásra; 

71. rámutat, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap infrastrukturális 

projektekhez nyújtott támogatása megosztott irányításon alapul, ahol a tagállamok 

felelősek az irányításért, a nyomonkövetésért és az ellenőrzésért, valamint a projektek 

kiválasztásáért és végrehajtásáért, míg a Bizottság szerepe az, hogy felügyelje az 

irányítási és kontrollrendszerek működésének megfelelőségét a tagállamokban; úgy 

véli, hogy ezeket a szerepeket egyértelműbben meg kell határozni annak érdekében, 

hogy a kedvezményezettek számára világos legyen, hogy az ellenőrző szervek mely 

területeken rendelkeznek hatáskörrel; hangsúlyozza, hogy mind a Bizottságnak, mind a 

tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 

elvét; 

72. úgy véli, hogy a Számvevőszék által a 25/2015. számú különjelentésben 

megfogalmazott megállapítások és ajánlások hasznosak lesznek ahhoz, hogy tovább 

javítsák a vidéki infrastruktúrák uniós finanszírozású beruházásainak teljesítményalapú 

hasznosítását, illetve hogy jobb ár-érték arányt érjenek el; felkéri a Bizottságot azok 

végrehajtására; 

73. határozottan javasolja, hogy a vidéki infrastruktúrákra irányuló uniós beruházások 

kifejezetten olyan projekteket célozzanak meg, amelyek hozzájárulnak a 

közszolgáltatások javításához és/vagy a munkahelyteremtéshez és a gazdasági fejlődés 

támogatásához a vidéki térségekben, és amelyek esetében kimutathatóan szükség van 



 

 

közforrásokból való támogatásra, és amelyek hozzáadott értéket nyújtanak, emellett 

biztosítani kell azt is, hogy ezek a támogatások kiegészítő beruházások legyenek, és 

nem az alapvető szolgáltatások nemzeti finanszírozásának helyettesítésére használják fel 

őket; 

74. javasolja, hogy a tagállamok összehangolt megközelítés keretében mérjék fel a 

finanszírozási szükségleteket és adott esetben a finanszírozás szűkösségét, indokolva 

ezzel a vidékfejlesztési programban foglalt intézkedések alkalmazását, és ennek során 

az uniós alapokon és programokon túlmenően vegyék számításba azokat a nemzeti, 

regionális és helyi programokat, valamint állami és magánforrásokat, amelyek képesek 

kielégíteni – vagy már teszik is – ugyanazokat a szükségleteket, mint a vidékfejlesztési 

program; 

75. felszólítja a Bizottságot, hogy a 2014–2020-as időszak vidékfejlesztési programjai 

következetességének biztosítása érdekében az általa használt ellenőrzőlista segítségével 

és a megtett első lépésekre támaszkodva biztosítsa a hatékony koordinációt és a 

különböző uniós alapok közötti kiegészítő jelleget, valamint nyújtson további 

iránymutatást a tagállamok számára a programok végrehajtása során nem csupán arra 

vonatkozóan, hogy hogyan érhető el nagyobb komplementaritás, hanem a tekintetben is, 

hogy hogyan lehet elkerülni az alapok behelyettesítésének kockázatát és hogyan lehet 

mérsékelni a „talált pénz” jelenség kockázatát; e tekintetben arra kéri a Bizottságot, 

hogy a bevált gyakorlatok előmozdítása révén is avatkozzon be; 

76. javasolja a tagállamoknak, hogy a „talált pénz” effektus kockázatának csökkentése 

érdekében az infrastrukturális intézkedések támogatási mértékének meghatározása előtt 

mérjék fel, hogy milyen összegű állami támogatás szükséges a beruházások 

ösztönzéséhez, továbbá hogy a projektkiválasztási eljárás során adott esetben a 

támogatási kérelmek jóváhagyása előtt ellenőrizzék, hogy a kérelmező elegendő tőkével 

vagy tőkéhez való hozzáféréssel rendelkezik-e a projekt egészének vagy egy részének 

finanszírozásához; ösztönzi, hogy a tagállamok helyesebben használják a vezetői 

információs rendszereket; 

77. felhív az addicionalitás elvének minden szinten való tiszteletben tartására, és ezért 

ragaszkodik ahhoz, hogy megfelelő nyomonkövetési bizottságokat hozzanak létre, és 

hogy azok aktívan vegyenek részt a koordinációban; kéri a Bizottságot, hogy 

megfelelően használja ki tanácsadói szerepét a nyomonkövetési bizottságokban; 

78. üdvözli, hogy a Bizottság 2014 márciusában iránymutatást bocsátott ki, arra ösztönözve 

a tagállamokat, hogy a programozási időszak egészében biztosítsák a támogathatósági 

és kiválasztási kritériumok átlátható és egységes alkalmazását, továbbá azt, hogy a 

kiválasztási kritériumokat olyan esetekben is alkalmazzák, amikor a rendelkezésre álló 

költségvetésből minden támogatható projekt finanszírozható lenne, valamint hogy a 

támogatásból zárják ki azokat a projekteket, amelyek teljes pontszáma nem ér el egy 

bizonyos küszöbértéket; felhívja a tagállamokat, hogy szigorúan tartsák magukat ehhez 

az iránymutatáshoz az uniós finanszírozású vidéki infrastruktúra-projektek esetén; 

79. kéri, hogy a tagállamok alakítsanak ki és következetesen alkalmazzanak olyan 

kritériumokat, amelyek a legköltséghatékonyabb, azaz az olyan projekteket helyezik 

előre, amelyek költségegységenként potenciálisan a legnagyobb mértékben járulnak 

hozzá a vidékfejlesztési programban meghatározott célkitűzések eléréséhez; kéri a 

tagállamokat annak biztosítására, hogy a projektek becsült költsége az árakkal 



 

 

kapcsolatos aktuális, a tényleges piaci árakat tükröző információkon alapuljon, és hogy 

a közbeszerzési eljárások tisztességes, átlátható módon menjenek végbe, ösztönözve a 

valódi versenyt; tudomásul veszi az uniós társfinanszírozásban részesülő projektekben 

felmerülő leggyakoribb hibák elkerüléséről szóló iránymutatásokat, amelyeket a 

Bizottság 2014 végén dolgozott ki, és minden tagállamot arra ösztönöz, hogy 2016 

végéig teljesítse a közbeszerzésre vonatkozó előzetes feltételrendszert; 

80. emellett a kiválasztási folyamat átláthatóbbá tételére szólít fel; úgy ítéli meg, hogy a 

vidéki területeken a helyi problémákra vonatkozó közvéleményt az irányító 

hatóságoknak figyelembe kellene venniük a támogatási kérelmek jóváhagyásakor; 

elismeri, hogy a helyi szervezetek fontos szerepet tölthetnek be ebben a folyamatban; 

81. azt javasolja a Bizottságnak, hogy jövőbeni ellenőrzései során térjen ki a vidéki 

infrastrukturális projektek eredményességi vizsgálatára; arra számít, hogy a Bizottság 

által a korábbi problémák alapján a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozóan 

eszközölt javítások meg fogják hozni a várt eredményt; 

82. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessenek be olyan követelményeket, 

amelyek arra kötelezik a kedvezményezetteket, hogy gondoskodjanak az uniós 

beruházások által finanszírozott infrastruktúrák hosszú távú fenntarthatóságáról és 

megfelelő karbantartásáról, továbbá hogy ellenőrizzék a vonatkozó követelmények 

végrehajtását; 

83. kéri, hogy a tagállamok szabjanak észszerű határidőt a pályázatok és a kifizetési 

kérelmek feldolgozására és azt tartsák be, mivel a legtöbb esetben a 

kedvezményezetteknek már áthidaló hiteleket kellett lehívniuk, hogy munkájukat 

befejezhessék; 

84. javasolja, hogy a 2014–2020-as időszakra a Bizottság és a tagállamok gyűjtsenek 

időszerű, releváns és megbízható adatokat, amelyek hasznos információkat nyújtanak a 

finanszírozott projektek és intézkedések által elért eredményekről; várakozása szerint 

ezen információk alapján elvben következtetéseket lehet majd levonni az elköltött 

források hatékonyságáról és eredményességéről, megállapítható lesz, hogy mely 

intézkedések és infrastrukturális projekttípusok járulnak leginkább hozzá az uniós 

célkitűzésekhez, valamint ezen információk szilárd alapot teremtenek majd az 

intézkedések irányításának javításához is; 

85. ösztönzi a tagállamokat annak biztosítására, hogy világos, konkrét és – amennyiben 

lehetséges – számszerűsített célokat tűzzenek ki azon projektek tekintetében, amelyekre 

támogatási szerződést kötnek, és ezáltal könnyítsék meg a projektek végrehajtását és 

nyomon követését, valamint azt, hogy az irányító hatóságok hasznos visszajelzéseket 

kapjanak; 

86. tudomásul veszi, hogy a „közösségi szinten irányított helyi fejlesztés” fontos a 

Számvevőszék által azonosított hiányosságok felszámolásában; 

VII. rész – A Számvevőszék 1/2016. számú, „Megfelelő-e a mezőgazdasági termelők 

jövedelmével kapcsolatosan a KAP teljesítményét mérő bizottsági rendszer kialakítása és az 

megbízható adatokon alapul-e?” című különjelentése 



 

 

87. javasolja hogy a mezőgazdasági háztartások rendelkezésére álló jövedelemre vonatkozó 

információk biztosítása és a mezőgazdasági termelők életszínvonalának jobb megértése 

érdekében a Bizottság dolgozzon ki átfogóbb statisztikai keretrendszert; úgy véli, hogy 

e célból a Bizottságnak a tagállamokkal együttműködésben és egy közös módszertan 

alapján mérlegelnie kell, hogy mi a legjobb módja a meglévő uniós statisztikai eszközök 

fejlesztésének és kombinálásának;  

88. javasolja, hogy a Bizottság fejlessze tovább a mezőgazdasági termelők jövedelmének a 

gazdaság többi ágazatában elért jövedelmekkel való összehasonlítására szolgáló 

keretrendszert is; 

89. felhívja a Bizottságot, hogy fejlessze tovább az mezőgazdasági számlarendszereket, 

hogy jobban kiaknázza a bennük rejlő lehetőségeket, annak érdekében, hogy: 

– részletesebb információt nyújtson a mezőgazdasági jövedelmet befolyásoló 

tényezőkről; 

– biztosítsa a regionális szintű adatok tagállamokkal kötött hivatalos 

megállapodások alapján történő továbbítását; 

90. véleménye szerint a Bizottságnak meg kellene vizsgálnia, hogy továbbfejleszthetők-e a 

mezőgazdasági számlarendszerek annak érdekében, hogy észszerű becslést lehessen 

adni a mezőgazdasági termelők által előállított közjavak gazdasági értékére 

vonatkozóan és biztosítsa, hogy a jövedelemmutatókban megfelelően használják a 

mezőgazdasági számlarendszerek adatait; 

91. javasolja, hogy a mezőgazdasági termelők jövedelmére vonatkozó elemzését a 

Bizottság a mezőgazdaság aktuális helyzetét számba vevő mutatókra, valamint a KAP-

intézkedések valamennyi kedvezményezettjére vonatkozó, elegendő és következetes 

adatokra alapozza; erre a meglévő igazgatási adatok közötti szinergiák kialakítása, 

illetve a mezőgazdasági számviteli információs hálózat vagy más megfelelő statisztikai 

eszközök továbbfejlesztése révén kerülhet sor; 

92. véleménye szerint tekintettel a mezőgazdasági számlarendszerek által a KAP 

monitoringjában játszott jelentős szerepre, a Bizottságnak rendszeres jelentéstételi 

kötelezettséget kellene bevezetnie a mezőgazdasági számlarendszerek minőségéről, és 

kellően meg kellene bizonyosodnia afelől, hogy a tagállamok az általuk nyújtott adatok 

összehasonlíthatósága és az európai statisztikákra vonatkozó minőségi kritériumoknak 

megfelelő összeállítása érdekében minőségbiztosítási keretrendszert alakítanak ki; 

93. javasolja, hogy a Bizottság oly módon orvosolja a mezőgazdasági számviteli 

információs hálózat alkalmazása terén azonosított hiányosságokat, hogy egyértelmű 

menetrendben állapodik meg az érintett államokkal, és ösztönzi a rendszer 

lehetőségeinek jobb kihasználását;  

94. sürgeti a Bizottságot, hogy fejlessze tovább a mezőgazdasági számviteli információs 

hálózat statisztikai adatainak tagállamok általi létrehozására vonatkozó jelenlegi 

minőségi rendszert annak biztosítása érdekében, hogy a KAP által érintett ágazatok és 

gazdasági méretosztályok minden tagállamban megfelelően reprezentáltak legyenek, 

tükrözve a KAP által kínált lehetőségek közül a tagállamok által választott 

lehetőségeket is; 



 

 

95. javasolja, hogy a Bizottság a Számvevőszék által megállapított hiányosságok 

figyelembevételével a következők révén javítsa a mezőgazdasági termelők 

jövedelmével kapcsolatos KAP-intézkedések teljesítményére vonatkozó adatok 

megbízhatóságát és teljességét: 

– határozzon meg megfelelő operatív célkitűzéseket és viszonyítási alapokat már a 

kezdetektől fogva, amelyek viszonylatában a következő programozási időszakra 

vonatkozóan összehasonlítható a KAP-intézkedések teljesítménye; 

– értékelései keretében a teljesítménymutatók jelenlegi keretét egyéb releváns és jó 

minőségű adatokkal egészítse ki az elért eredmények mérése céljából; 

– szintén az értékelései keretében vizsgálja meg a mezőgazdasági termelők 

jövedelmének támogatására irányuló intézkedések eredményességét és 

hatékonyságát; 

VIII. rész – A Számvevőszék 3/2016. számú, „A Balti-tenger eutrofizációja elleni küzdelem: 

további és eredményesebb fellépésre van szükség” című különjelentése 

96. üdvözli a Számvevőszék jelentését, és támogatja annak ajánlásait; 

97. rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a tápanyag-kibocsátások csökkentése tekintetében 

korlátozott mértékben történt csak előrelépés annak ellenére, hogy a 2007–2013 közötti 

időszakban az Unió 14,5 milliárd EUR-val járult hozzá a balti-tengeri régió 

tagállamaiban a szennyvízkezelési és vízvédelmi intézkedésekhez, továbbá a 2001–

2014 közötti időszakban 44 millió EUR-val Oroszországban és Fehéroroszországban a 

vízminőség javítására irányulóan; kéri a Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet a 

fent említett intézkedések költséghatékonyságára; 

98. hangsúlyozza, hogy a Balti-tenger jó ökológiai állapotának elérését leginkább az 

eutrofizáció veszélyezteti; kiemeli az eutrofizáció elleni küzdelem fontosságát a világ 

egyik legszennyezettebb tengerén; ezért sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Balti-tengeri 

Környezetvédelmi Bizottság (HELCOM) tápanyag-csökkentési intézkedése keretében, 

amely az összes balti ország számára tápanyag-csökkentési célokat tűz ki, korlátozott 

mértékű előrelépés történt a tápanyagmennyiség csökkentése terén; sajnálja, hogy az 

uniós irányelvet néhány tagállam csak részben alkalmazta; 

99. hangsúlyozza, hogy a nitrátprogrammal kapcsolatos tagállami eljárásokat a legújabb 

tudományos mutatókra és tanácsokra alapozva kell kialakítani; 

100. kéri a Bizottságot, hogy írja elő a tagállamoknak, hogy gyűjtsenek adatokat a 

tápanyagszennyezés csökkentésére irányuló intézkedések költséghatékonyságáról annak 

céljából, hogy megbízható elemzés készülhessen a jövőbeni intézkedési programok 

kialakításához; 

101. sürgeti a Bizottságot, hogy javítsa a Balti-tengerbe jutó tápanyagokra vonatkozó 

monitoringadatok megbízhatóságát, mivel az nem garantált; 

102. sürgeti a Bizottságot egyrészt, hogy mozdítsa elő a nitrátérzékeny területek hatékony 

kijelölését a tagállamokban annak érdekében, hogy az erősen érzékeny területeken 

megfelelő intézkedéseket alakítsanak ki, másrészt hogy ne terhelje szükségtelenül a nem 



 

 

nitrátérzékeny területeken működő gazdálkodókat; hangsúlyozza, hogy a balti-tengeri 

régió tagállamainak újra kell értékelniük nitrátérzékeny területeik kijelölését; 

103. aggodalommal állapítja meg a települési szennyvízből eredő tápanyagszennyezés 

csökkentésére irányuló fellépések eredménytelenségét; kéri a Bizottságot, hogy 

biztosítsa a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv1 végrehajtásának hatékony 

nyomon követését, valamint azt, hogy a tagállamok teljes mértékben megfeleljenek az 

irányelvnek; 

104. sajnálja, hogy konkrét tevékenységek esetében a HELCOM-ajánlásokat csak részben 

sikerült teljesíteni és végrehajtani az uniós irányelv értelmében; 

105. megjegyzi, hogy az oroszországi és fehéroroszországi projektek finanszírozásában 

magas volt a tőkeáttételi hatás; aggodalmát fejezi ki a projekteket érintő késedelmek 

miatt, ami az erőforrások jelentős veszteségeit eredményezheti; kéri a Bizottságot, hogy 

e tekintetben fokozza erőfeszítéseit, és még inkább összpontosítson a HELCOM által 

beazonosított legfőbb szennyezőkre; úgy véli továbbá, hogy az uniós és nem uniós 

államok közötti együttműködés tekintetében meg kell határozni a bevált gyakorlatokat 

és azokat széles körűen alkalmazni kell; 

IX. rész – A Számvevőszék 4/2016. számú, „Az Európai Innovációs és Technológiai 

Intézetnek a tőle várt hatás eléréséhez módosítania kell működési mechanizmusait és egyes 

strukturális elemeit” című különjelentése 

106. üdvözli az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel (EIT) foglalkozó 

különjelentést, és az alábbiakban foglalja össze megjegyzéseit, illetve ajánlásait; 

107. üdvözli a Számvevőszék megállapításait és ajánlásait; 

108. megállapítja, hogy a Számvevőszék számos hiányosságot tárt fel a kulcsfontosságú 

fogalmak és működési folyamatok terén, és négy ajánlást tett arra nézve, hogy az EIT 

hogyan válhat úttörő és innovatív intézetté; 

109. emlékeztet az EIT 2012. és 2013. évi mentesítésére, amikor is az EIT mentesítésének 

megadására vonatkozó határozatot elhalasztották, mivel a támogatások jogszerűségével 

és szabályszerűségével kapcsolatos bizonyítékok nem voltak kielégítőek, nem álltak 

rendelkezésre kielégítő bizonyítékok arról, hogy nem lépték túl a tudományos és 

innovációs társulások (TIT-ek) globális kiadásainak 25 %-os felső határát, a végre nem 

hajtott áthozatok szintje magas volt, és késedelmesen hajtották végre a Bizottság Belső 

Ellenőrzési Szolgálatának ajánlásait; 

110. úgy véli, hogy az idei számvevőszéki jelentés komoly aggályokat vet fel az EIT alapját, 

finanszírozási modelljét és működését illetően; 

111. tudomásul veszi a Bizottságnak a jelentésre adott válaszát, amelyben a Bizottság kifejti 

álláspontját a tényekről és a megállapításokról; megállapítja, hogy a Bizottság egyetért a 

Számvevőszék ajánlásainak többségével; 

                                                 
1  A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről 

(HL L 135., 1991.5.30., 40. o.). 



 

 

112. megjegyzi, hogy a jelentés szerint 2015-ben számos olyan előrelépés történt az EIT-ben, 

amely tükrözi a Számvevőszék megállapításait és megfelel ajánlásainak; megállapítja, 

hogy szoros nyomonkövetésre és értékelésre van szükség annak ellenőrzése érdekében, 

hogy e változtatások elérték-e a kívánt hatást; 

113. hangsúlyozza, hogy az EIT és a TIT-ek közötti többéves támogatási megállapodás és a 

TIT-ek többéves stratégiája nem akadályozhatja meg a TIT-ek éves jelentéstételét; 

114. rámutat, hogy a teljesítmény nyomonkövetésének és az eredmények értékelésének 

aláásása alapvető a nyilvános elszámoltathatóság és a politikai döntéshozók átfogó 

tájékoztatása szempontjából; hangsúlyozza, hogy ennek az EIT és a TIT-ek esetében is 

érvényesülnie kell;  

115. megjegyzi, hogy a kutatásért, tudományért és innovációért felelős biztos az uniós szintű 

innovációs politika kulcsfontosságú szakpolitikai koncepciójaként 2015-ben bevezette a 

„nyílt innováció” fogalmát; úgy véli, hogy nem világos, hogy e koncepcióban milyen 

szerepet játszik az EIT; hangsúlyozza, hogy ez a koncepció nem biztosít egyértelmű 

keretet egy koherens és összehangolt bizottsági fellépéshez, mivel a koncepciónak túl 

sok szakpolitikai vetülete van, illetve túl sok eszköz és főigazgatóság érintett az 

innováció támogatásában;  

116. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa az innovációs politika összehangoltságát és 

hatékonyságát, és az illetékes főigazgatóságok hangolják össze a fellépéseket és 

eszközöket, továbbá tájékoztassák erről a Parlamentet; 

117. aggodalommal tölti el, hogy a TIT-ekben a vállalkozásoknak a kutatási projektek 

kiválasztásába történő bevonása olyan helyzetek kialakulásához vezethet, hogy a 

kutatók pénzügyileg vagy más módon függeni fognak az ágazatoktól és nem tekinthetők 

függetlennek; ennek az aggodalmának azon fejlemény tükrében ad hangot, hogy a 

vállalkozások befolyása a tudományos életre és az alapkutatásra folyamatosan nő;  

118. tudomásul veszi, hogy az EIT küldetése közé tartozik az együttműködés előmozdítása a 

felsőoktatás, a kutatás és az innováció között; megjegyzi, hogy gyakran a vállalatok 

járnak a legjobban, mivel ők a forgalmazott innovatív termékek jogtulajdonosai és ők 

fölözik le a hasznot; hangsúlyozza, hogy ebben a helyzetben mérlegelni kell annak 

lehetőségét, hogy az együttműködési modellbe olyan struktúrát építsenek be, amelynek 

keretében a támogatások – legalább részben – vissza tudnak kerülnek az EIT-hez; 

119. úgy véli, hogy az említett javítások és az a tény, hogy a Bizottság egyetértett az 

ajánlásokkal, alapot szolgáltat ahhoz, hogy kivárjuk a további fejleményeket az EIT-tel 

kapcsolatban;  

120. kéri az EIT-et, hogy 2016. évi éves jelentésébe foglaljon bele a számvevőszéki 

ajánlások végrehajtására vonatkozó mélyreható elemzést a mentesítésért felelős hatóság 

számára; 

121. felhívja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet a számvevőszéki ajánlások 

nyomán hozott intézkedések végrehajtásáról és nyomonkövetéséről; 

X. rész – A Számvevőszék 5/2016. számú, „A Bizottság gondoskodik-e a szolgáltatási 

irányelv eredményes alkalmazásáról?” című különjelentése 



 

 

122. üdvözli a Számvevőszék jelentését, támogatja az abban foglalt ajánlásokat, és örömmel 

veszi, hogy a Bizottság azokat elfogadja és a jövőben figyelembe veszi; 

123. megjegyzi, hogy annak ellenére, hogy egyes szolgáltatásokat kiemeltek az irányelv 

hatálya alól, a szolgáltatási irányelv1 alkalmazási köre továbbra is igen széles, ami 

szükségessé tette, hogy a Bizottság intézkedéscsomagot fogadjon el helyes 

végrehajtásának biztosítása céljából; 

124. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatási piac nem aknázta még ki teljes mértékben a benne 

rejlő lehetőségeket, és hogy a szolgáltatási irányelv sikeres végrehajtása jelentős 

hatással van a növekedésre és a munkahelyteremtésre; bár az irányelv teljes körű 

végrehajtásának potenciális előnyei még nem ismertek, úgy véli, hogy a Bizottságnak 

tanulmányt kellene készítenie a pozitív kimeneti hatások lehető legmegbízhatóbb 

számszerű felbecsülése érdekében; 

125. bátorít további ágazatok utólagos beemelésére az irányelv hatálya alá, a piaci integráció 

ágazati akadályainak szélesebb körű lebontása érdekében azzal a végső céllal, hogy 

akadálymentesítsük a szolgáltatások belső piacát, és kiaknázzuk az EU teljes 

növekedési, versenyképességi és munkahely-teremtési potenciálját; 

126. úgy véli, hogy a tagállamok jobban is hasznosíthatták volna a Bizottság által az 

átültetés, megvalósítás és végrehajtás támogatása céljából elfogadott intézkedéseket, 

különösen ha megosztották volna egymással az eljárás különböző szakaszaiban 

tapasztalt nehézségeiket, egyeztették volna a lehetséges megoldásokat, és kicserélték 

volna bevált gyakorlataikat; 

127. egyetért azzal, hogy a Bizottságnak, amennyire lehet, csökkentenie kell a 

kötelezettségszegési eljárások hosszát;  

128. sajnálatosnak tartja, hogy a vállalkozások és a fogyasztók körében nem váltak kellően 

ismertté az olyan eszközök, mint az egyablakos ügyintézési pontok, a belső piaci 

információs rendszer és az Európai Fogyasztói Központok (ECC-hálózat), így azokat 

nem is használták széles körben a szolgáltatási irányelv alkalmazásával összefüggésben 

felmerülő problémák esetén;  

129. megjegyzi, hogy az online szolgáltatások nyújtása a szolgáltatók és a megrendelők 

körében fennálló bizonytalanságok miatt továbbra is korlátozott mértékű; 

XI. rész – A Számvevőszék 6/2016. számú, „Az állatbetegségek megfékezésére irányuló 

felszámolási, védekezési és figyelemmel kísérési programok” című különjelentése 

130. üdvözli a Számvevőszék ajánlásait, és üdvözli, hogy ezeket elfogadta a Bizottság; 

131. üdvözli, hogy az állatbetegségekkel kapcsolatos programokat az ellenőrzés során 

sikeresnek ítélték meg, és hogy a technikai tanácsadást, a kockázatelemzést és a 

támogató mechanizmusokat szintén jónak értékelték; üdvözli ezen uniós állat-

egészségügyi programok pozitív eredményeit; arra ösztönzi a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy a jövőben is alkalmazzák a sikeres megközelítést; 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső 

piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36. o.). 



 

 

132. úgy véli, hogy az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való 

védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programokra vonatkozó 

kimeneti mutatók széles tárát tovább kell javítani, különösen a technikai végrehajtással 

kapcsolatos és a gazdasági mutatókat, ami lehetővé tenné a programok 

költséghatékonyságának elemzését;  

133. tudomásul veszi, hogy a Bizottság szerint a programok költséghatékonyságát nehezen 

lehet megítélni, különösen, mivel még nemzetközi szinten sincsenek elérhető modellek; 

megjegyzi továbbá, hogy a programok megfelelő költség-haszon aránya már 

bebizonyosodott, hiszen elkerülték a betegségek terjedését, megelőzték az emberi 

fertőzéseket és életeket mentettek; 

134. megállapítja, hogy az érintett információs rendszerek jobban is támogathatnák a 

járványügyi információk cseréjét és a múltbeli eredményekhez való egyszerű 

hozzáférést, lehetővé téve ezáltal az ellenőrzési tevékenységek tagállamok közötti 

összehangolását; tudomásul veszi, hogy a Bizottság szerint a meglévő informatikai 

eszközöket úgy fejlesztik tovább, hogy azok jobb támogatást nyújtsanak a 

tagállamoknak; ösztönzi a Bizottságot, hogy ügyeljen arra, hogy a kifejlesztett 

informatikai eszközök a szükséges információk cseréjének szempontjából hozzáadott 

értéket képviseljenek; 

135. úgy véli, hogy a Bizottságnak támogatnia kellene a vakcinák tagállami felhasználásra 

való rendelkezésre állását, ha az járványügyi szempontból indokolt; üdvözli azt a tényt, 

hogy már két betegség esetében létrehoztak vakcina-/antigénbankot; arra ösztönzi a 

Bizottságot, hogy folytassa a kockázatelemzést, amely szükségessé teheti más vakcina-/ 

és antigénbankok felállítását; 

136. tudomásul veszi, hogy a Bizottság vállalja annak biztosítását, hogy a tagállamok 

szükség szerint szisztematikusan felvegyék a vadon élő állatokra vonatkozó 

szempontokat állat-egészségügyi programjaikba; 

137. megállapítja, hogy bizonyos országokban a programok nem voltak annyira sikeresek az 

állatbetegségek felszámolása terén és meglehetősen lassú volt az előrehaladás; felkéri a 

Bizottságot és vele együttműködésben a tagállamokat, hogy részesítsék előnyben ezeket 

a konkrét eseteket és készítsenek részletes stratégiát, amelynek segítségével 

hatékonyabban lehetne e betegségeket – különösen a szarvasmarha-gümőkórt az 

Egyesült Királyságban és Írországban, valamint a juh- és kecskebrucellózist Dél-

Olaszországban – felszámolni; 

138. aggodalommal állapítja meg, hogy az állatbetegségekre vonatkozó jogszabályok még 

mindig túlságosan bonyolultak és nem egységesek; üdvözli, hogy 2016. márciusban egy 

keretjogszabály – a fertőző állatbetegségekről szóló rendelet („állat-egészségügyi 

rendelet”)1 – elfogadására került sor; megállapítja, hogy az új rendelet elfogadását 

követően öt évvel lesz alkalmazandó; üdvözli, hogy az új rendelet egyszerűsített, 

egyszerűbb és egyértelműbb szabályokat tartalmaz; 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző 

állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon 
kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.). 



 

 

XII. rész – A Számvevőszék 7/2016. számú, „Hogyan kezeli épületeit az Európai Külügyi 

Szolgálat világszerte?” című különjelentése 

139. üdvözli Számvevőszék jelentését és az alábbiakban foglalja össze megjegyzéseit, illetve 

ajánlásait; 

140. hangsúlyozza, hogy az EKSZ-nek és a tagállamoknak közös érdekük az épületek 

kezelésével kapcsolatos helyi együttműködés továbbfejlesztése, folyamatosan 

különleges figyelmet fordítva a biztonsági kérdésekre, a legjobb ár-érték arány elérésére 

és az Unió imázsára; 

141. üdvözli, hogy tovább terjedt az a gyakorlat, mely szerint az uniós küldöttségek és a 

tagállamok közösen bérelnek épületet, és hogy 17 társbérleti egyetértési megállapodást 

írtak alá; ösztönzi az EKSZ-t, hogy próbálja tovább terjeszteni ezt a bevált gyakorlatot; 

úgy véli, hogy ennek a politikának innovatív megközelítéseket kellene magában 

foglalnia, amelyek egyszerre célozzák egy, az erre nyitott tagállamokkal való 

társbérletre vonatkozó összehangolt stratégia meghatározását, valamint az épületekkel 

és a logisztikával kapcsolatos megfelelő költségmegosztási megállapodások 

kialakítását; 

142. sajnálatát fejezi ki a külképviseletek irodahelyiségeinek és rezidenciáinak kezelésére 

szolgáló információs rendszer nem megfelelő nyilvántartása és pontatlanságai miatt; 

kéri az Unió küldöttségei által kódolt adatok teljességének és megbízhatóságának 

rendszeres felülvizsgálatát; 

143. sürgeti az EKSZ-t, hogy erősítse meg az épületpolitikája terén felmerült összes költség 

ellenőrzésére és nyomon követésére szolgáló eszközeit, az összes kiadás megfelelő 

áttekintésének és nyomon követésének biztosítása érdekében; úgy véli, hogy hangsúlyt 

kell fektetni az épületpolitikában meghatározott plafonértékek tiszteletben tartására a 

külképviseletek irodahelyiségei teljes éves bérleti költségének csökkentése érdekében, a 

helymegosztásban részt vevő szervezetek hozzájárulásának megfelelőségére, 

helymegosztás esetén a működési költségek fedezésére, és a költségek helyi piaci 

feltételeknek való megfelelésére; 

144. úgy véli, hogy gyorsan fejleszteni kell az ingatlankezeléssel kapcsolatos jogi és műszaki 

szakértelmet, egyidejűleg figyelembe véve minden lehetséges költséghatékony 

alternatív megoldást, úgymint külső szakértelem (pl. helyi brókerek) igénybevételét a 

piacfelmérésre vagy akár a tulajdonossokkal való tárgyalásra; 

145. támogatja egy középtávú stratégia megvalósítását, amely minden lehetőséget számba 

vesz, a beruházási prioritásoktól és vásárlási lehetőségektől kezdve a bérletek 

megújításán át a tagállamokkal való helymegosztásig, figyelembe véve a személyzettel 

kapcsolatos előrejelzéseket és a politikatervezést és -fejlesztést is; 

XIII. rész – A Számvevőszék 8/2016. számú, „Vasúti árufuvarozás az Unióban: az ágazat 

még nincs sínen” című különjelentése 

146. üdvözli a Számvevőszék jelentését, támogatja az abban foglalt ajánlásokat, és örömmel 

veszi, hogy a Bizottság azokat elfogadja és a jövőben figyelembe veszi; 

147. ráirányítja a figyelmet azokra a területekre, ahol a tagállamok és a Bizottság fellépése a 

leginkább szükséges: a piacok liberalizációja, forgalomirányítási eljárások, 



 

 

adminisztratív és műszaki akadályok, a vasúti árufuvarozási ágazat teljesítményének 

nyomon követése és átláthatósága, az egyes közlekedési módok közötti tisztességes 

verseny, a szakpolitikai célok és a támogatások elosztása közötti következetes 

megközelítés, nagyobb összhang a tagállamok és a Bizottság között a 

projektkiválasztás, -tervezés és -menedzsment, és a vasúthálózat karbantartása terén; 

148. megjegyzi, hogy a Bizottság nem megfelelően mérte fel a vasúti ágazatban – különösen 

a vasúti árufuvarozás terén – 2000 óta bevezetett jogalkotási csomagok hatását; sajnálja, 

hogy a számos projektre fordított uniós források nem bizonyulnak költséghatékonynak; 

149. úgy véli, hogy a vasúti ágazat jelenlegi helyzete alapján nem fognak teljesülni a 2030-ra 

kitűzött átcsoportosítási célok;  

150. megállapítja, hogy a tagállamoknak érdekükben áll a jövőbeli vasúti árufuvarozásra 

vonatkozó jogszabály közös és kötelező hatásvizsgálata a hálózat 

összeférhetetlenségeivel kapcsolatos hiányosságok hatékony kezelése érdekében; 

151. megjegyzi, hogy a vasúti ágazat általában véve meglehetősen korporatív, ami kihathat 

arra, hogy a piac megnyitását inkább fenyegetésnek, mint előnynek tekintik; 

152. a vasúti árufuvarozást kulcsfontosságúnak tekinti a termékek egységes piaca terén, és 

tekintettel arra, hogy hatalmas pozitív lehetőségek rejlenek benne az éghajlatváltozással 

kapcsolatos célkitűzések megvalósítása és a közúti közlekedés csökkentése terén, 

sürgeti a Bizottságot, hogy adjon neki új lendületet az egységes piaci stratégia 

keretében; kéri, hogy vezessenek be egy vasúti árufuvarozásra vonatkozó stratégiát; 

153. átfogó értékelést kér az Unió vasúti árufuvarozását illetően, különös tekintettel a 

913/2010/EU rendelet1 végrehajtására, többek között az egyablakos ügyintézésre és a 

vonalkiosztásra, valamint ezzel párhuzamosan az árufuvarozási folyosók és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz folyosói értékelésére, többek között az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében már jóváhagyott projekteket illetően; 

154. átfogó értékelés elvégzését kéri a tagállami vasúti rendszerek interoperabilitását 

illetően; 

155. kéri, hogy értékeljék a tagállamok közlekedési stratégiáit, amelyeket a partnerségi 

megállapodások megkötését követően készítettek el, a határokon átnyúló harmonizációt 

és a TEN-T folyosók operabilitását illetően; 

156. kéri, hogy készítsenek cselekvési tervet a negyedik vasúti csomag teljes körű és gyors 

végrehajtásának támogatására; 

157. sajnálatát fejezi ki a Számvevőszék 8/2010. sz. különjelentésében azonosított, az erős és 

versenyképes európai vasúti közlekedés fejlesztését gátló számos akadály miatt, 

amelyek továbbra is akadályozzák az ágazat fejlődését; 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete (2010. szeptember 22. ) a 

versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról (HL L 276., 2010.10.20., 
22.o.). 



 

 

XIV. rész – A Számvevőszék 9/2016. számú, „Az EU külső migrációs politikájával 

kapcsolatos kiadások 2014-ig a dél-mediterrán térség és a keleti partnerség országaiban” 

című különjelentése 

158. üdvözli a Számvevőszék jelentését és megjegyzéseit és ajánlásait az alábbiakban 

foglalja össze; 

159. nyugtázza a Számvevőszék kritikus szemléletét és a számos hiányosságot, amelyekre 

rámutat, különös tekintettel a forrásfelhasználás hatékonyságának hiányára; 

160. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje az összes számvevőszéki észrevételt, és tegye meg 

a kért intézkedéseket ugyanezen hibák megismétlésének elkerülése érdekében a 2014–

2020 közötti időszakra vonatkozó migrációs politika során; felhív az összes 

számvevőszéki ajánlás végrehajtására; 

161. úgy véli, hogy a forrásfelhasználás során kiindulási mutatókon, progresszív 

referenciaértékeken és mérhető és reális célkitűzéseken alapuló, jobb monitoring- és 

értékelési rendszereket kell követni; felhívja a Bizottságot a jelenlegi migrációs 

programokban foglalt összes mutató, referenciaérték és célkitűzés felülvizsgálatára; 

162. véleménye szerint folyamatosan átfogó és összehangolt válaszadásra kell törekedni, 

mivel a migrációs válság különféle ágazatokon és intézményi kereteken átívelő 

problémákat vet fel; 

163. felszólít az uniós külső migrációs politika és a szakpolitikai lehetőségek stratégiai 

értelmezésének és keretének folyamatos finomítására a kulcsszereplők bevonásával, 

biztosítandó az egyértelműséget és a külső migrációs mechanizmusok összehangolt és 

koherens igénybevételét rövid, közép-, és hosszú távon, az uniós költségvetés keretein 

belül vagy azon kívül; 

164. felhívja a Bizottságot, hogy konstruktívan segítse elő az intézmények, mechanizmusok 

és érintett szereplők közötti koordináció javítását a migrációs válság megelőzése 

érdekében; 

165. felhív minden főbb szereplőt, hogy fontolják meg és megfelelően vegyék figyelembe a 

beavatkozások rugalmassága, a pénzeszközök kiegészítő jellege, szintje és hatásának 

szükséges növelése, valamint a lehetséges szinergiák és az uniós beavatkozás 

addicionalitása közötti egyensúlyt; 

166. ezzel összefüggésben úgy véli, hogy kellően figyelembe kell venni a támogatások 

megfelelő hozzárendelését a különböző, folyamatosan változó külső migrációs 

kérdésekhez, egyidejűleg biztosítva a kifizetett források megfelelő felügyeletét is a 

hűtlen kezelés és a kettős finanszírozás elkerülése érdekében; 

167. úgy véli, hogy feltétlenül össze kell hangolni a jobb eredmények iránti törekvést a 

megfelelő források rendelkezésre állásával annak biztosítása érdekében, hogy a 

migrációs válság által keltett jelenlegi és jövőbeni kihívásokra adott átfogó és 

fenntartható uniós válasz igen ambiciózus legyen; úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 

keret félidős felülvizsgálata e kihívások kezelésének megfelelő fóruma azzal a céllal, 

hogy növeljék e források költségvetését; 



 

 

168. úgy véli, hogy finanszírozási hiányon túl az is hátráltatja az alapok végrehajtásával és a 

felelősségi körök beazonosításával kapcsolatos parlamenti ellenőrzést – és így nehezíti a 

migrációval összefüggő külső fellépések támogatására ténylegesen elköltött 

pénzösszegek pontos felmérését –, hogy az eszközök szétaprózódtak, és céljaik nem 

kapcsolódnak egymáshoz; sajnálja, hogy ez a hatékonyság, az átláthatóság és az 

elszámoltathatóság hiányához vezet; szükségesnek tartja a meglévő szakpolitikai 

eszközök felhasználásának új alapokra helyezését, célkitűzések világos és megújított 

halmazát követve, fokozva általános hatékonyságukat és láthatóságukat; 

169. úgy véli, hogy az Unió külső migrációs politikájával kapcsolatos kiadásait 

hatékonyabban kell végrehajtani, és hogy a kiadásoknak teljesíteniük kell a „hozzáadott 

érték” kritériumait annak érdekében, hogy megfelelő életkörülményeket lehessen 

biztosítani az emberek számára a származási országukban, és el lehessen kerülni a 

gazdasági migrációs hullámok növekedését; 

170. felhívja a Bizottságot az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség tervek szerint 2016 

októberében indult tevékenységeinek nyomon követésére, értékelésére és 

felülvizsgálatára; 

171.  üdvözli az uniós vagyonkezelői alapok létrehozását és az arra vonatkozó szándékot, 

hogy vészhelyzetben a forrásokat gyorsabban és rugalmasabb módon fizessék ki, és 

hogy többféle támogatási forrást vegyenek igénybe a válságok számos dimenziójának 

kezelése érdekében; 

172. megjegyzi, hogy a szükséghelyzeti alapok egy eseti válaszintézkedés részét képezik, 

ami azt mutatja, hogy az uniós költségvetés és a többéves pénzügyi keret nem 

rendelkezik a nagyobb válságok esetében alkalmazandó gyors és átfogó 

megközelítéshez szükséges erőforrásokkal és rugalmassággal; sajnálatát fejezi ki amiatt, 

hogy az alapok a költségvetési hatóság megkerülését eredményezik, ami aláássa a 

költségvetés egységességét; 

173. üdvözli a Bizottságnak a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata részeként tett 

azon javaslatát, hogy egy új, visszavont előirányzatokból finanszírozandó európai uniós 

válságtartalékot hozzanak létre, amely további eszközként szolgálna a sürgős uniós 

problémák gyors megválaszolására; felszólítja a Tanácsot, hogy teljes mértékben 

támogassa ezt a javaslatot; 

174. hangsúlyozza a kielégítő ellenőrzési mechanizmusok fontosságát a költségvetés 

végrehajtása politikai ellenőrzésének biztosításához a mentesítési eljárással 

összefüggésben; sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen azonnali lépéseket a költségvetési 

hatóság és a költségvetési ellenőrző hatóság bevonásának javítása érdekében, és 

hangolja jobban össze a vagyonkezelői alapokat és más mechanizmusokat a 

költségvetési normákkal, nevezetesen az Unió költségvetésében való feltüntetésük által; 

175. sajnálja, hogy a Bizottság nem szolgált részletes információkkal a tényleges 

kifizetésekről, és felhívja a Bizottságot, hogy a migrációval összefüggő külső 

fellépésekre szánt összegek jobb nyomon követése és ellenőrzése érdekében hozzon 

megfelelő intézkedéseket a pénzügyi információs rendszerben való kódolás 

megerősítése és egyszerűsítése érdekében; 



 

 

176. kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre egy átfogó tárhelyet az Unió migrációval 

kapcsolatos kiadásainak rögzítésére, beleértve az összes már megvalósított, folyamatban 

lévő vagy tervezett projektet; úgy véli, hogy az interaktív adatbázisnak világtérképen 

ábrázolva kellene ismertetnie az eredményeket az érdekelt felekkel és a polgárokkal, 

lehetővé téve az országok, projekttípusok és a megfelelő összegek szerinti keresést; 

177. véleménye szerint hosszú távon az előrelátó irányítás hatékonyabbnak bizonyulna, mint 

az egyszerű válaszadás, úgymint a válságkezelés; 

178. emlékeztet a Parlament migrációval kapcsolatos átfogó megközelítésére, amely többek 

között a migráció kiváltó okainak kezelésre révén a migráció és a fejlesztés közötti 

kapcsolat megerősítését, valamint a migrációs válsággal kapcsolatos támogatások 

átalakítását is magában foglaló, új szakpolitikai elegy; 

XV. rész – A Számvevőszék 10/2016. számú, „Tovább kell javítani a túlzott hiány esetén 

követendő eljáráson, annak eredményes végrehajtása érdekében” című különjelentése 

179. üdvözli a Számvevőszék jelentésében szereplő megállapításokat és ajánlásokat; 

180. javasolja, hogy a Bizottság javítsa a túlzotthiány-eljárás átláthatóságát a túlzotthiány-

eljárás keretében javasolt strukturális reformoknak való megfelelésről szóló 

országértékelései rendszeres közzétételével, valamint nagyobb átláthatóság révén a 

szabályok alkalmazásában; 

181. úgy véli, hogy a tagállamokkal való konzultációt követően a Bizottságnak rendszeresen 

jelentést kell tennie a Parlament részére az országspecifikus túlzotthiány-eljárások terén 

elért eredményekről; 

182. javasolja a Bizottságnak, hogy folytassa tovább a tagállami költségvetési tanácsok 

bevonását, és biztosítsa, hogy az Európai Költségvetési Tanács vállaljon formális 

szerepet a túlzotthiány-eljárásban; tudomásul veszi, hogy az elmúlt években javult a 

túlzotthiány-eljárás átláthatósága és elismeri, hogy bizonyos politikailag érzékeny 

információk nem mindig hozhatók nyilvánosságra; 

183. ajánlja, hogy a túlzotthiány-eljárás összpontosítson jobban az államadósság 

csökkentésére; megjegyzi, hogy 2014 végén mindössze 13 tagállam esetében volt 60 % 

alatt a bruttó hazai termékhez viszonyított  adósság mértéke; rámutat arra, hogy jelenleg 

számos tagállam van súlyosan eladósodva – annak ellenére, hogy az Unióban mérsékelt 

fellendülés tapasztalható – és az államadósságszintek magasabbak most, mint 2010-ben; 

184. tudomásul veszi, hogy az adósságplafonra vonatkozó szabályt csak 2011-ben a 

túlzotthiány-eljárás keretében vezették be; úgy véli, hogy az államadósságszintek 

csökkentése, különösen a súlyosan eladósodott tagállamokban, hosszú távon javítani 

fogja a gazdasági növekedés fenntarthatóságát; 

185. javasolja annak biztosítását, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében 

tartsanak fenn elegendő rugalmasságot a túlzotthiány-eljárásra vonatkozó szabályok 

alkalmazásában; hangsúlyozza, hogy mivel előre nem látható események 

következhetnek be a makrogazdasági politikában, a szilárd gazdasági kormányzás 

keretének kiigazíthatónak kell lennie, hogy figyelembe vehesse a gazdasági 

fejleményeket; 



 

 

186. úgy véli, hogy a Bizottságnak biztosítania kell azt, hogy a túlzotthiány-eljárásra 

vonatkozó szabályokat szorosan összehangolják az európai szemeszterben elfogadott 

strukturális reformintézkedésekkel; 

XVI. rész – A Számvevőszék 11/2016. számú, „Az adminisztratív kapacitás erősítése 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban: kevés haladás nehéz körülmények között” című 

különjelentése 

187. üdvözli a Számvevőszék jelentését, támogatja annak ajánlásait és ösztönzi a 

Bizottságot, hogy vegye figyelembe ezeket az ajánlásokat Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság igazgatási kapacitásainak megerősítése során;  

188. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy korlátozott előrelépés történt az igazgatási 

kapacitások megerősítése terén, nem volt jelentős előrelépés egyes kulcsfontosságú 

területeken a jogszabályok végrehajtása terén, mint például a professzionális, független 

közszolgálat fejlesztése;  

189. megjegyzi, hogy csak részleges előrelépés történt a korrupció elleni küzdelem és az 

átláthatóság fokozása terén;  

190. megjegyzi azonban, hogy a Bizottságnak nehéz politikai környezetben kell működnie és 

azzal kell szembesülnie, hogy hiányzik a nemzeti hatóságok politikai akarata és 

elkötelezettsége a fennmaradó problémák kezelésére; megállapítja, hogy a folyamatos 

politikai válság teremtette korlátok szerepet játszottak a támogatott projektek sikerében; 

191. tudomásul veszi és támogatja a Bizottság által az országban uralkodó politikai válság 

megoldása terén játszott kulcsfontosságú szerepet, és üdvözli a biztos közvetítőként 

való bevonását az egymással szemben álló politikai felek közötti párbeszédbe; 

192. felhívja a Bizottságot, hogy folytasson párbeszédet a politikai vezetőkkel a politikai 

spektrum teljes egészében, a nemzeti hatóságokkal, valamint az igazságszolgáltatási és 

a bűnüldözéssel foglalkozó szakértőkkel annak érdekében, hogy megállapodás 

szülessen a korrupció és a szervezett bűnözés elleni aktív küzdelem terén, valamint 

annak érdekében, hogy szigorú intézkedéseket és mechanizmusokat hajtsanak végre a 

korrupció és a gazdasági bűncselekmények megelőzése érdekében, összhangban az 

ország büntetőjogával; 

193. határozottan ajánlja, hogy a Bizottság használja fel a politikai párbeszédet és a nemzeti 

hatóságokkal kötött szerződéseket annak érdekében, hogy javítsa a közbeszerzési 

rendszer és a közkiadások átláthatóságának hatékonyságát; 

194. felhívja a Bizottságot, hogy kezelje prioritásként a korrupció elleni küzdelmet, és 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem létezik eredményes kormányzati stratégia a 

korrupció elleni küzdelem terén; megismétli, hogy fenntartható eredmények elérése 

érdekében határozottabb politikai kötelezettségvállalásra van szükség a nemzeti 

hatóságok részéről; 

195. felhívja a Bizottságot, hogy az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) 

végrehajtását illetően építsen azon sikeres projektek elért eredményeire, amelyek 

fenntarthatóak, számszerűsíthető hozzáadott értékkel rendelkeznek, és amelyeket a 

szabályoknak megfelelően hajtottak végre és használtak fel;  



 

 

196. üdvözli, hogy a Bizottság létrehozott olyan projekteket, amelyek a civil társadalmi 

szervezetekre összpontosítanak; felhívja a Bizottságot, hogy folytassa ezt a gyakorlatot, 

és hogy hozzon létre erős kapcsolatot a helyi nem kormányzati szervezetekkel; 

197. ösztönzi a Bizottságot, hogy tervezzen olyan projekteket, amelyek megerősítik a 

visszaélést bejelentő személyek jogait és helyzetét, felhívva a közvélemény figyelmét a 

korrupciós ügyekre és csalásokra; 

198. tudomásul veszi, hogy bár sok projekt megfelelő irányítás mellett zajlott, az eredmény 

nem mindig volt fenntartható, vagy egyáltalán nem is volt eredmény; megjegyzi 

továbbá, hogy a projektek nem mindig illeszkedtek az igazgatási kapacitásépítés 

megerősítésének átfogó megközelítésébe; felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa a 

stratégiai tervezést és biztosítsa a projektek fenntarthatóságát és életképességét azáltal, 

hogy ezt a projektek előfeltételéül szabja; 

199. felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is kövesse a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elvét; felhívja a Bizottságot, hogy segítsen azon projektek 

tervezésében, amelyek az országba irányuló további beruházások kiindulópontjai 

lennének; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy tulajdonítson kiemelt jelentőséget az olyan 

kulcsterületeken magas potenciállal rendelkező projekteknek, mint például a 

közbeszerzés és a kiválasztási eljárások, és ne finanszírozzon várhatóan csak korlátozott 

mértékben fenntartható projekteket; 

200. ösztönzi a Bizottságot, hogy rugalmasan reagáljon a nem várt fejleményekre, akár a 

vonatkozó források felszabadítása, akár a források felmerülő problémák kezelése 

érdekében történő növelése révén; 

XVII. rész – A Számvevőszék 12/2016. számú, „Vissza nem térítendő támogatások 

alkalmazása az ügynökségeknél: nem mindig megfelelő vagy eredményessége nem mindig 

mutatható ki” című különjelentése 

201. üdvözli a Számvevőszék jelentését, és az alábbiakban foglalja össze észrevételeit, 

illetve ajánlásait; 

202. üdvözli a Számvevőszék megállapításait és ajánlásait; 

203. tudomásul veszi a Bizottság és az érintett ügynökségek válaszát, amely többek között 

fontos tájékoztatást nyújt azokról az intézkedésekről, amelyekre az ellenőrzés óta került 

sor; 

204. hangsúlyozza, hogy az ügynökségek feladata a többéves és éves programozás, valamint 

támogatási intézkedéseik (működési és pénzügyi) lebonyolítása; úgy véli ezért, hogy az 

Unió céljai és szakpolitikái megvalósítása érdekében döntő fontosságú, hogy az 

ügynökségek eredményesen vezessék a vissza nem térítendő támogatásokkal 

kapcsolatos tevékenységeket; 

205. megjegyzi, hogy a Számvevőszék arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált 

ügynökségek általában a szabályoknak megfelelően ítélték oda és folyósították a 

támogatásokat; 



 

 

206. mindazonáltal megállapítja, hogy a Számvevőszék azonosított bizonyos hiányosságokat 

a finanszírozási lehetőségek, az odaítélési eljárások, a kontrollrendszerek és a 

teljesítménymérés terén, továbbá öt ajánlást tett e hiányosságok orvoslása érdekében; 

207. megállapítja, hogy egy-egy finanszírozási eszköz valamely ügynökség általi 

stratégiailag indokolt kiválasztása erősítheti az eszköz eredményességét és 

hatékonyságát, ezáltal pedig az ügynökség feladatainak megvalósítását; hangsúlyozza, 

hogy az előzetes értékelések nem megfelelő hasznosítása hozzájárulhatott ahhoz, hogy 

az ügynökségek nem megfelelő finanszírozási eszközöket választottak és rosszul 

alakították ki a támogatás formáját; 

208. sajnálatát fejezi ki az ügynökségek támogatási tevékenységeinek közös általános leírása 

és az eredmények elnagyolt leírása miatt, amelyek hiányos éves munkatervekhez 

vezetnek; 

209. rámutat annak fontosságára, hogy az ügynökségek támogatási intézkedéseit a 

megbízatásukhoz és stratégiai célkitűzéseikhez igazítsák; arra ösztönöz ezért minden 

ügynökséget, hogy a konkrét finanszírozási eszköz kiválasztásának elősegítése céljából 

dolgozzon ki saját iránymutatásokat és kritériumokat, amelyek az ügynökség 

szükségleteinek elemzésén, erőforrásain, az elérni kívánt célokon, a megcélzott 

potenciális kedvezményezetteken, valamint a szükséges verseny szintjén és a korábbi 

döntésekből levont tanulságokon alapulnak;  

210. megjegyzi, hogy az ügynökségek munkaprogramjaiban fel kell tüntetni, hogy mely 

tevékenységeket kell támogatás révén végezni, a támogatási intézkedésekkel elérni 

kívánt konkrét célokat és várható eredményeket, valamint a támogatási intézkedések 

végrehajtásához szükséges tervezett pénzügyi és emberi erőforrásokat; 

211. úgy véli, hogy a jól meghatározott éves programozáshoz rendkívül fontos a stratégiai 

célok, valamint a megcélzott eredmények és hatások meghatározása; 

212. hangsúlyozza, hogy egyes ügynökségeket saját szabályozási keretük kényszerít a 

támogatási eljárások használatára; aggodalommal jegyzi meg ugyanakkor, hogy az 

ügynökségek nem mindig mérlegelték következetesen a rendelkezésükre álló összes 

finanszírozási lehetőséget, és hogy a támogatások nem minden esetben bizonyultak a 

legmegfelelőbb eszköznek; rámutat továbbá a Számvevőszék azon észrevételére, mely 

szerint a támogatási eljárások korlátozóbb jogosultsági kritériumokat és megengedőbb 

pénzügyi elbírálási kritériumokat alkalmaznak, mint a közbeszerzések, ezért nem ennek 

kellene az alapértelmezett finanszírozási opciónak lennie; úgy véli azonban, hogy a 

támogatási eljárások említett hiányosságai és a közbeszerzési eljárások adminisztratív 

költségei között gondosan egyensúlyt kell tartani, ezért nem ért egyet a Számvevőszék 

azon észrevételével, hogy a közbeszerzésnek kellene az alapértelmezett opciónak 

lennie; 

213. aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék azon észrevételét, mely szerint az 

ügynökségek nem alakítottak ki megfelelő monitoring- és utólagos értékelési 

rendszereket; felhívja az ügynökségeket, hogy dolgozzanak ki utólagos értékeléseket 

annak érdekében, hogy javítsák a támogatással finanszírozott tevékenységek 

monitoringját és az azokról szóló jelentéstételt; 



 

 

214. rámutat, hogy a teljesítmény nyomonkövetésének és az eredmények értékelésének 

aláásása alapvető a nyilvános elszámoltathatóság és a politikai döntéshozók átfogó 

tájékoztatása szempontjából; kiemeli, hogy – decentralizált jellegük miatt – az 

ügynökségek esetében ez még nagyobb jelentőséggel bír; felhívja az ügynökségeket, 

hogy a támogatások tekintetében hozzanak létre eredmény- és hatásorientált fő 

teljesítménymutatókon, valamint utólagos értékelési eredményeken alapuló monitoring- 

és jelentési rendszereket; úgy véli, hogy a fő teljesítménymutatók elengedhetetlenek az 

előrehaladás, a hatás és az eredmények nyomon követése és értékelése szempontjából; 

215. aggodalommal állapítja meg, hogy a fő teljesítménymutatók még mindig inkább az 

inputra vagy az outputra koncentrálnak az eredmények vagy a hatások helyett; felhívja 

az ügynökségeket, hogy még inkább stratégiai módon alakítsák ki a fő 

teljesítménymutatóikat, és hogy azokat az eredményekre és a hatásokra alapozzák; 

216. felhívja az ügynökségeket, hogy végezzék el az éves munkaprogramjaik 

kockázatfelmérésének értékelését a hatékonyság pontosabb végrehajtás, ellenőrzés és 

értékelés révén való javítása céljából; 

217. javasolja, hogy stratégiai pénzügyi célokat rendeljenek rövid távú célokhoz, a pénzügyi 

döntések pontosságának javítása érdekében; 

218. felhívja az uniós ügynökségek hálózatát, hogy nyújtson segítséget az ügynökségeknek 

finanszírozási eljárásaik javításához, különösen a teljesítménymonitoring eljárásainak e 

tekintetben való javításához; 

219. különösen kiemeli a Számvevőszék azon észrevételét, amely a támogatási eljárásokra és 

az átláthatóság, egyenlő bánásmód és a lehetséges összeférhetetlenségek elkerülésének 

szükségességére vonatkozik; felhívja az érintett ügynökségeket, hogy a lehető 

legrövidebb időn belül hajtsák végre a Számvevőszék ajánlásait; 

220. felhívja az ügynökségeket, hogy alkalmazzanak egyedi támogatási eljárásokat olyan 

hivatalos belső eljárások kialakítására, amelyek érvényesítik az átláthatóság és egyenlő 

bánásmód elveit, és amelyek védelmet nyújtanak az összeférhetetlenségekkel szemben; 

hangsúlyozza, hogy ezen okból az ügynökségeknek meg kellene erősíteniük ellenőrzési 

rendszerüket a támogatási projektek végrehajtása tekintetében; 

221. felhívja a Bizottságot és a szóban forgó különjelentés készítésekor ellenőrzés alá vont 

ügynökségeket, hogy a Parlamentet lássák el az ajánlások végrehajtásáról szóló 

naprakész információkkal; 

XVIII. rész – A Számvevőszék 13/2016. számú, „Uniós segítségnyújtás Moldova 

államigazgatásának megerősítésére” című különjelentése 

222. üdvözli a Számvevőszék jelentését, támogatja annak ajánlásait és ösztönzi a 

Bizottságot, hogy vegye figyelembe ezeket az ajánlásokat a Moldovai Köztársaság 

igazgatási kapacitásainak megerősítése tekintetében; 

223. aggodalommal állapítja meg, hogy az Unió csak részben járult hozzá a közigazgatás 

megerősítéséhez, és hogy a Számvevőszék számos hiányosságot észlelt, többek között 

az ellenőrzött programok és projektek tervezésének és végrehajtásának gyengeségeit; 



 

 

224. megjegyzi azonban, hogy a Bizottságnak nehéz politikai környezetben kell működnie és 

széles körben elterjedt korrupcióval, valamint a közintézmények számos gyengeségével 

kell szembenéznie, például a túlzott bürokráciával, az alapvető funkciókra való 

összpontosítás hiányával, az alkalmazottak gyors fluktuációjával, az alacsony 

hatékonysággal és az elszámoltathatóság hiányával; megjegyzi továbbá, hogy 

Moldovában nagy a politikai instabilitás, gazdasági nehézségek vannak, nagy a 

szegénység és jelentős a kivándorlás;   

225. megjegyzi, hogy bár a politikai körülmények és külső tényezők fontos szerepet 

játszottak a tervezett programok sikerében, és azok sok esetben kívül estek a Bizottság 

ellenőrzésén, voltak olyan konkrét gyengeségek, amelyeket a Bizottság orvosolhatott 

volna; 

226. megjegyzi, hogy a Számvevőszék által azonosított gyengeségek közé tartozott a 

Bizottság lassú válaszadása a hirtelen fejleményekre, a programok gyenge 

összehangoltsága a moldovai nemzeti stratégiákkal, az ambiciózus célok hiánya, a tágan 

meghatározott és nem egyértelmű feltételek, valamint a további ösztönző támogatások 

megítélése indokolásának hiánya;  

227. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze moldovai partnereit pontos, mérhető célokat 

tartalmazó rendszeralapú, egyértelműen meghatározott nemzeti stratégiák 

kidolgozására, valamint a programok kialakításának jobb összekapcsolására ezekkel a 

stratégiákkal;  

228. ösztönzi a Bizottságot, hogy végezzen előzetes értékeléseket a pénzügyi igények 

egyértelmű értékelésére és alakítson ki fókuszált és indokolással ellátott költségvetési 

tervezést;  

229. felhívja a Bizottságot, hogy kezelje prioritásként a korrupció elleni küzdelmet, és 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem létezik igazán eredményes kormányzati stratégia a 

korrupció elleni küzdelem terén; üdvözli a korrupcióellenes főtanácsadó kinevezését a 

miniszterelnökségen; hangsúlyozza azonban, hogy fenntartható eredmények elérése 

érdekében e téren nagyra törőbb és hatékonyabb stratégiára, valamint határozottabb 

politikai kötelezettségvállalásra van szükség a nemzeti hatóságok részéről; felhívja a 

nemzeti hatóságokat, hogy összpontosítsanak a korrupció elleni küzdelemre és tegyék 

prioritássá a közigazgatás nagyobb átláthatóságát és feddhetetlenségét;  

230. felhívja a Bizottságot, hogy folytasson párbeszédet a politikai vezetőkkel a politikai 

spektrum teljes egészében, a nemzeti hatóságokkal, valamint az igazságszolgáltatási és 

a bűnüldözéssel foglalkozó szakértőkkel annak érdekében, hogy megállapodás 

szülessen a korrupció és a szervezett bűnözés elleni aktív küzdelem terén, valamint 

annak érdekében, hogy szigorú intézkedéseket és mechanizmusokat hajtsanak végre a 

korrupció és a gazdasági bűncselekmények megelőzése érdekében, összhangban az 

ország büntetőjogával; 

231. ösztönzi a Bizottságot, hogy tervezzen olyan projekteket, amelyek megerősítik a 

visszaélést bejelentő személyek jogait és helyzetét, felhívva a közvélemény figyelmét a 

korrupciós ügyekre és csalásokra; 



 

 

232. megjegyzi, hogy a segítségnyújtás fő módjai az ágazati költségvetés-támogatás (a 

támogatások 74 %-a) és a projektek; sajnálattal jegyzi meg, hogy a költségvetés-

támogatás csak korlátozott hatást fejtett ki az államigazgatás megerősítésére;  

233. aggodalommal jegyzi meg, hogy az ágazati költségvetés-támogatás módszere rendkívül 

kockázatos módja a költségvetési elosztásnak, különösen a moldovai viszonyok között, 

ahol a közigazgatást megbénítja a masszív korrupció és azt helyi oligarchák uralják; 

felhívja a Bizottságot, hogy egy alapos kockázatelemzés alapján gondolja újra az 

igénybe vett módszereket;  

234. felhívja a Bizottságot, hogy olyan módszereket használjon, amelyek látható és 

kézzelfogható eredményeket hoznak a moldovai polgárok számára;   

235. megjegyzi, hogy a projekttervezés általában megfelelő volt, bár azok tárgyát és 

időzítését nem hangolták össze, és hogy a közigazgatási kapacitás bővítését célzó 

technikai segítségnyújtás a szükségesnél később érkezett;  

236. sajnálja, hogy bár a projektek általában meghozták a várt eredményeket, azok nem 

mindig voltak fenntarthatóak, amiért részben politikai szándékok és külső tényezők 

voltak felelősek; felhívja a Bizottságot, hogy építsen azon sikeres projektek elért 

eredményeire, amelyek fenntarthatóak, számszerűsíthető hozzáadott értékkel 

rendelkeznek, és amelyeket a szabályoknak megfelelően hajtottak végre és használtak 

fel; felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa a stratégiai tervezést és biztosítsa a projektek 

fenntarthatóságát és életképességét azáltal, hogy ezt a projektek előfeltételéül szabja; 

237. megjegyzi, hogy a projektek részben ugyan hozzájárultak a közigazgatás 

megerősítéséhez, azonban nem mindig voltak összhangban a moldovai közigazgatás 

szükségleteivel és céljaival; felhívja a Bizottságot, hogy a projekteket jobban 

összpontosítsa a konkrét nemzeti szükségletekre; 

238. felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is kövesse a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elvét; felhívja a Bizottságot, hogy segítsen azon projektek 

tervezésében, amelyek az országba irányuló további beruházások kiindulópontjai 

lehetnek, és alakítson ki erre vonatkozó együttműködést a nemzetközi pénzügyi 

szervezetekkel; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy tulajdonítson kiemelt jelentőséget az 

olyan kulcsterületeken magas potenciállal rendelkező projekteknek, mint például a 

közbeszerzés és a kiválasztási eljárások, és ne finanszírozzon várhatóan csak korlátozott 

mértékben fenntartható projekteket; 

239. aggodalommal jegyzi meg, hogy bár a Bizottság 2012-ben kialakított egy 

szisztematikusabb kockázatelemzési módszert, magas szintű irányítóbizottságokat 

állított fel a költségvetés-támogatási műveletek esetében és kidolgozott egy korai 

figyelmeztető rendszert az újonnan jelentkező kockázatok vonatkozásában, mégsem 

tudta időben észlelni az „évszázad lopását”, melynek során a betétesek 1 milliárd USD-

ját – közte valószínűleg uniós forrásokból származó befizetéseket is – sikkasztották el 

egy hatalmas korrupciós botrányban; megjegyzi, hogy a költségvetés-támogatási 

kifizetéseket 2015 júliusában felfüggesztették, és folytatásukat a makroökonómiai és 

költségvetési helyzet javulásától, valamint egy IMF-megállapodás megkötésétől tették 

függővé; 



 

 

240. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa a korai figyelmeztető rendszert és a kockázatok 

elemzését, hogy gyorsabban és rugalmasabban tudjon reagálni a potenciális 

veszélyekre;  

241. megjegyzi, hogy a moldovai építési és közigazgatási kapacitás kulcsfontosságú kérdés, 

hiszen az ország nem tartja ellenőrzése alatt teljes területét, ami ösztönzést jelent az 

oroszpárti erők szeparatista törekvései számára; emlékeztet rá, hogy Moldovának van 

európai jövője, ezért stratégiai partner az Unió számára; 

242. sajnálja, hogy Moldovában jelenleg instabil a politikai helyzet, ami hosszú távon rontja 

az ország demokratikus intézményeinek hitelét, ezért csak korlátozottan tud fejlődni a 

demokrácia irányába, csökken az uniós integráció támogatottsága és erősödnek az 

oroszpárti politikai kezdeményezések;  

243. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa moldovai szerepvállalását, erősítve az Unió és 

Moldova közti politikai elköteleződést és gazdasági integrációt; hangsúlyozza az uniós 

támogatás, iránymutatás és ellenőrzés jelentőségét a prioritást élvező reformok 

vonatkozásában, melyek célja az állami intézmények átpolitizálódásának kezelése, a 

rendszerszintű korrupció elleni fellépés és a közigazgatás e célok elérése érdekében 

történő reformja; 

XIX. rész – A Számvevőszék 14/2016. számú, „A romák integrációjával kapcsolatos uniós 

szakpolitikai kezdeményezések és pénzügyi támogatás: az elmúlt évtizedben jelentős 

előrelépések történtek, de a gyakorlatban további erőfeszítésekre van szükség” című 

különjelentése 

244. emlékeztet az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájára, a faji egyenlőségről szóló 2000/43/EK irányelvre1, a foglalkoztatás és a 

munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló 2000/78/EK irányelvre2, 

valamint az Unióban a mozgás és a tartózkodás szabadságáról szóló 2004/38/EK 

irányelvre3; 

245. üdvözli a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló, 2008. évi tanácsi 

kerethatározatot4, a Parlament 2011. március 9-i állásfoglalását a romák integrációjának 

                                                 
1  A Tanács 2000/43/EK irányelve (2000. június 29.) a személyek közötti, faji- vagy etnikai 

származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról (HL L 180., 
2000.7.19., 22. o.). 

2  A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. november 27.) a foglalkoztatás és a munkavégzés 
során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról (HL L 303., 
2000.12.2., 16. o.). 

3  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, 
a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 158., 2004.4.30., 77. o.). 

4  A Tanács 2008/913/IB kerethatározata (2008. november 28.) a rasszizmus és az 
idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő 
küzdelemről (HL L 328., 2008.12.6., 55. o.).  



 

 

európai uniós stratégiájáról1, a Bizottság 2011. április 5-i, „A nemzeti romaintegrációs 

stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című közleményét (COM(2011)0173) a Tanács 

2013. december 9-i ajánlását a romák integrációját célzó hatékony tagállami 

intézkedésekről2 és a Bizottság „Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós 

keretrendszerének végrehajtása (2015)” című, 2015. június 17-i közleményét  

(COM(2015)0299);

246. emlékeztet arra, hogy a romák integrációja társadalmi befogadásuktól és attól függ, 

hogy milyen mértékben élvezhetik ugyanazokat a jogokat, amelyeket valamennyi 

európai polgár – akik közé a romák is teljes mértékben tartoznak – számára 

biztosítanak;

247. emlékeztet a romák társadalmi befogadásáról szóló közös alapelvekre3, nevezetesen a 

tíz közös alapelvre, amelyeket a romák társadalmi befogadásával foglalkozó Európai 

Roma Platform 2009-ben, Prágában tartott első ülésén vizsgált meg, azt megelőzően, 

hogy azokat a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 

Tanács 2009. június 8-i ülésének következtetéseihez csatolt mellékletébe beemelték; 

248. támogatja a Számvevőszék ajánlásait, és sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 

lehető leghamarabb hajtsák végre a Számvevőszék ajánlásait; 

249. sajnálja, hogy a 2007–2013-as programozási időszakban kevés figyelem irányult a 

romák társadalmi befogadásának és integrációjának kérdésére; kéri, hogy a jövőbeni 

uniós stratégiai keret kidolgozásakor fokozottan vegyék figyelembe a romákat és más 

marginalizálódott közösségeket sújtó hátrányos megkülönböztetést és a társadalmi 

befogadásukat nehezítő körülményeket;

250. sajnálja, hogy a Számvevőszék vizsgálata nem terjedt ki a jelentős roma népességgel 

rendelkező országok szélesebb körére, például Szlovákiára, Görögországra és 

Franciaországra;

251. felkéri a tagállamokat, hogy határozzák meg, mely hátrányos helyzetű embereket 

kívánják megcélozni szükségleteik és az előttük álló kihívások függvényében, továbbá 

hogy az európai források elosztásakor fordítsanak különös figyelmet a roma népességre; 

252. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kohéziós politika alapjainak – a társadalmi 

befogadással, az integrációval és a romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés 

elleni küzdelemmel kapcsolatos projektek számára az egyetlen rendelkezésre álló 

eszköz – összetettsége nem teszi lehetővé, hogy az alapok kellőképpen hozzájáruljanak 

a romák társadalmi integrációjához és biztosítsák az őket illető jogok érvényesülését; 

253. úgy véli, hogy ezért minden tagállamnak el kell fogadnia egy, a romák támogatását 

célzó törvények, rendeletek, közigazgatási rendelkezések és alapok tényleges hatásának 

elemzésére irányuló ütemtervet, és meg kell határozniuk, hogy mely területeken kell az 

erőforrásokat és igazgatási kapacitásokat nemzeti, regionális és helyi szinten 

megerősíteni, hogy támogatást nyújtsanak a társadalmi befogadást, az integrációt és a 

                                                 
1  Az Európai Parlament 2011. március 9-i állásfoglalása a romák integrációjának európai 

uniós stratégiájáról (HL C 199. E, 2012.7.7., 112. o.). 
2  HL C 378., 2013.12.24., 1. o. 
3  Lásd a 14/2016 sz. különjelentés III. mellékletét, 74–76. o. 



 

 

romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet célul kitűző projektek 

létrehozásához és irányításához; 

254. felhívja a Bizottságot, hogy adjon részletes tájékoztatást a romák számára rendelkezésre 

álló finanszírozásról, vizsgálja meg a meglévő akadályokat és ezeket az alapok 

egyszerűsítése keretében vegye figyelembe; 

255. elismeri annak fontosságát, hogy az európai strukturális és beruházási alapok 

felhasználásakor a marginalizálódott roma közösségeket segítő hosszú távú projektek 

kerüljenek kiválasztásra;

256. hangsúlyozza, hogy a romák és más marginalizálódott közösségek társadalmi 

integrációjára irányuló projektek esetében rugalmasabb kiválasztási kritériumok 

kialakítására van szükség;

257. felszólítja a Bizottságot, hogy a következő programozási időszakban, illetve az operatív 

programok felülvizsgálatakor biztosítsa, hogy a nemzeti romaintegrációs stratégiában 

szereplő, a romák integrációjával kapcsolatos célkitűzések minden operatív szinten 

megjelenjenek az európai strukturális és beruházási alapok kereteiben;

258. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a romákra vonatkozóan bocsássanak 

rendelkezésére releváns és harmonizált statisztikai adatokat, hogy jobban meg lehessen 

ítélni társadalmi, adminisztratív és gazdasági befogadásukat;

259. hangsúlyozza, hogy a lakhatásból való kirekesztettség, a hajléktalanság, az oktatásból 

való kirekesztettség, a munkanélküliség és a munkához való hozzáférés terén 

megvalósuló hátrányos megkülönböztetés gyakran a marginalizálódás kulcsfontosságú 

elemeit képezik; kiemeli ezért a romák és egyéb marginalizálódott közösségek javára 

szolgáló integrált kezdeményezések fontosságát a lakhatás, az oktatás és a 

foglalkoztatáshoz való hozzáférés terén;

260. hangsúlyozza, hogy a romákkal szembeni megkülönböztetés elleni küzdelem egyik 

legfőbb akadálya az, hogy a szervezetekhez vagy intézményekhez – például a 

rendőrséghez vagy a szociális szolgálatokhoz – nagyon kevés bejelentés érkezik a 

megkülönböztetés eseteiről; ezért felszólítja a tagállamokat, hogy az intézményi 

megkülönböztetés, valamint a romák körében az intézményekkel szembeni 

bizalmatlanság kezelésére alakítsanak ki stratégiát;

261. felszólítja a Bizottságot, hogy – a marginalizálódott közösségek képviselőivel, 

elsősorban a roma népességgel és a „szakosított intézetekkel” együttműködve – 

alakítson ki képzési rendszert a tagállami hatóságok körében a diszkriminatív 

gyakorlatok elleni fellépés érdekében, és tegye ezt példaértékűvé az egészséges, 

konstruktív és hatékony párbeszéden alapuló befogadás elősegítéséhez;

262. emlékeztet a Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjára, amelynek 

keretében a 2014–2020 közötti időszak során 900 millió EUR áll rendelkezésre, és 

amely különös figyelmet fordít a kiszolgáltatott személyekre, valamint a szegénység és 

a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre;

263. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy európai alap létrehozását, amelynek célja 

kifejezetten a roma népesség és más marginalizálódott közösségek társadalmi 



 

 

befogadása, és felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa egy ilyen alap kiadásainak 

megfelelő ellenőrzését; 

264. arra kéri a Bizottságot, hogy a romák társadalmi befogadására alakítson ki valódi 

európai stratégiát, amely egy olyan európai cselekvési terv lenne, amelynek 

kidolgozására és végrehajtására valamennyi politikai és közigazgatási szinten kerül sor, 

és amely bevonja a roma közösség képviselőit, továbbá az egyenlőség, a jogokhoz való 

hozzáférés és a megkülönböztetésmentesség alapvető értékein alapul; hangsúlyozza, 

hogy e stratégiának hozzá kell járulnia a romák társadalmi befogadásához, valamint az 

oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, a lakhatáshoz, a kultúrához, az egészségügyi ellátáshoz, 

a közügyekben való részvételhez, a képzéshez és az Unión belüli szabad mozgáshoz 

való hozzáférésükhöz;

265. hangsúlyozza azonban, hogy a tagállamoknak meg kell hozniuk minden, a romák 

támogatását célzó intézkedést, valamint biztosítaniuk kell saját területükön a nemzeti 

jogszabályok és valamennyi jog mindenfajta megkülönböztetés nélküli egységes 

alkalmazását, illetve érvényesítését;

XX. rész – A Számvevőszék 15/2016. számú, „Eredményesen irányította a Bizottság az 

afrikai Nagy-tavak régiójában konfliktusok által sújtott lakosságnak nyújtott humanitárius 

segélyt?” című különjelentése 

266. üdvözli az uniós fejlesztési és együttműködési fellépések eredményorientált 

megközelítésével kapcsolatos kockázatok vizsgálatának szentelt különjelentést, és azzal 

kapcsolatos megjegyzéseit és ajánlásait az alábbiakban foglalja össze; 

267. üdvözli, hogy a jelentés eredménye szerint a humanitárius segélyt hatékonyan kezelték, 

különösen a bizonytalansággal és kiszámíthatatlansággal jellemezhető nehéz 

munkakörülmények között, melyek valódi kihívássá tették a hatékony végrehajtást; 

268. felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés 

összekapcsolására irányuló erőfeszítéseit, úgy véli, hogy amennyiben ezt a helyi 

feltételek lehetővé teszik, ezt akár a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés 

összekapcsolását célzó, szolgálatok közötti állandó platformon keresztül is támogatni 

lehetne; úgy véli, hogy egy ilyen platform szolgálhatná többek között a potenciálisan 

összekapcsolható programok meghatározását; úgy véli, hogy amennyiben lehetséges, 

egyértelműen meghatározott koordinációs célkitűzésekkel rendelkező integrált 

megközelítéseket kell kidolgozni, valamint az érintett felek mindegyikére kiterjedő, 

koherens, országokra vagy régiókra vonatkozó stratégiát kell kialakítani; 

269. felhívja továbbá a Bizottság szolgálatait, hogy jobban ügyeljenek a rövid távú 

humanitárius tevékenységekről a hosszú távú fejlesztési beavatkozásokra való áttérésre, 

és hogy egy közös humanitárius és fejlesztési keret segítségével, közös stratégiát 

követve ne csak a különböző uniós szereplők között, hanem a nemzeti prioritások és 

egyéb nemzetközi szervezetek tekintetében is biztosítsák a koherens koordinációt;  

270. úgy véli, hogy el kell végezni a humanitárius beavatkozások tényleges végrehajtásának 

rendszerszintű felértékelését és az adminisztratív költségek felmérését a régióban, 

jobban összpontosítva a hatékonyságra, valamint a közös és rendszeres költségelemekre 

vonatkozó esetleges referenciaértékek kidolgozása révén;  



 

 

271. az időigényes és költséges meghosszabbítások elkerülése érdekében ösztönzi adott 

esetben az időkeretek beavatkozási környezethez történő jobb hozzáigazítását; 

272. felhívja az Unió és az ENSZ érintett intézményeit, hogy maradéktalanul tartsák 

tiszteletben és hajtsák végre a finanszírozási és igazgatási keretegyezményt; felkéri a 

Bizottságot, hogy tegyen jelentést a Parlamentnek a finanszírozási és igazgatási 

keretegyezmény és a kapcsolódó iránymutatások végrehajtásáról, valamint azonosítsa a 

javítandó területeket, illetve tegyen javaslatokat e tekintetben; 

273. emlékeztet arra, hogy az ENSZ-től és a nemzetközi szervezetektől származó 

jelentéseknek gondoskodniuk kell a finanszírozás lehető legpontosabb nyomon 

követhetőségéről, a segítségnyújtásnak a beavatkozás kezdetekor közösen megállapított 

operatív vonatkozásaival való összehasonlításokról, valamint a Bizottság szolgálatainak 

való hasznos visszajelzések nyújtásáról; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 

Bizottság időben megkapja a jelentéseket partnerszervezeteitől, hogy lehetővé váljon a 

humanitárius segítségnyújtás és a finanszírozási módozatok gyors kezelése vagy 

kiigazítása;  

274. hangsúlyozza, hogy javítani kell az ENSZ elszámoltathatóságát és átláthatóságát az 

uniós források felhasználásával kapcsolatban, valamint hatékonyabbá kell tenni a 

nemzetközi szinten megállapított humanitárius és fejlesztési stratégiai irányvonalak és 

célok megvalósítását; 

275. felkéri a Bizottságot, hogy vezessen be eredményértékeléseket a humanitárius 

megvalósítási tervek szintjén, így lehetővé téve a humanitárius megvalósítási tervek 

összehasonlító teljesítményértékelését és a bevált gyakorlatok megosztását; 

276. sajnálatosnak tartja, hogy az információk hiányosak vagy nem eléggé 

eredményorientáltak, ami megakadályozza, hogy a Bizottság megfelelően ellássa 

ellenőrzési feladatkörét; 

277. kitart amellett, hogy annak érdekében, hogy a Parlament gyakorolhassa ellenőrzési 

jogát, minden szinten szükség van a legnagyobb mértékű átláthatóság és intézményi 

elszámoltathatóság elérésére az uniós finanszírozású projektekhez kapcsolódó, teljes 

körű és megbízható költségvetési információkhoz és pénzügyi adatokhoz való 

hozzáférés biztosítása révén; 

XXI. rész – A Számvevőszék 16/2016. számú, „Az Unió oktatási célkitűzései: a programok 

összhangban vannak velük, ám a teljesítmény mérésében hiányosságok mutatkoznak” című 

különjelentése 

278. üdvözli a Számvevőszék jelentését, támogatja az abban foglalt ajánlásokat, és örömmel 

veszi, hogy a Bizottság azokat elfogadja és a jövőben fontolóra veszi; 

279. üdvözli e tekintetben, hogy a Bizottság az európai strukturális és beruházási alapok 

2014–2020-as időszakra szóló jogszabályi keretében végrehajtotta a Számvevőszék 

korábbi ajánlásait, így biztosítva a jobb értékarányosságot, például teljesítménymérési 

keret és tartalék, előzetes feltételrendszer, közös output- és eredménymutatók révén; 

280. hangsúlyozza, hogy a teljesítményre és az eredményekre kell összpontosítani, továbbá 

elégedett, hogy a 2014–2020-as programozási időszakra szóló új szabályozási keret 



 

 

rendelkezéseket tartalmaz a tagállamok által elért eredményekről szóló jelentéstételre 

vonatkozóan; 

281. megjegyzi, hogy a 2007–2013-as időszakban végrehajtott projektek esetében 

hiányosságok mutatkoznak a teljesítménymérést illetően, különösen a célok és az 

output-/eredménymutatók meghatározása tekintetében; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

az eredménymutatók még mindig nem teljesen megbízhatóak, és elvárja, hogy a 2014–

2020-as programozási időszak második felére javítsák ki ezt a hiányosságot;  

282. üdvözli a korai iskolaelhagyók számának csökkenésére és a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők számára vonatkozó tendenciát; az oktatási célkitűzések jobb teljesítése 

érdekében felhívja a tagállamokat, hogy igazítsák specifikus nemzeti céljaikat az uniós 

célokhoz; 

283. megállapítja, hogy az Unióban a friss diplomások foglalkoztatási rátájára vonatkozóan a 

2020-ig elérendő célértéket 82 %-ban határozták meg, és hogy a felkeresett öt tagállam 

közül négyben még mindig nem érték el ezt az célt; rámutat, hogy az említett négy 

tagállamot súlyos gazdasági válság sújtotta, amelyből még csak most kezdenek 

kilábalni; úgy véli, hogy ezen tagállamok számára még mindig lehetséges e cél elérése, 

vagy akár meghaladása; 

284. hangsúlyozza, hogy tekintettel az iskolai végzettség és a foglalkoztathatóság közötti 

szoros kapcsolatra, megfelelő szintű uniós beruházást kell fenntartani az oktatás terén; 

XXII. rész – A Számvevőszék 17/2016. számú, „Az uniós intézmények többet tehetnének a 

közbeszerzéseikhez történő hozzáférés javítása érdekében” című különjelentése 

285. üdvözli a Számvevőszék jelentésének megállapításait és ajánlásait; 

286. felhív az uniós intézmények által, valamint tagállami szinten meghirdetett 

közbeszerzések átláthatóbbá tételére, a közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumok és 

információk nyilvános elérhetősége révén; úgy véli, hogy az uniós intézmények 

közbeszerzési lehetőségeinek internetes megjelenése kívánnivalókat hagy maga után, a 

feltüntetett információ hiányos, nem világos és túl sok különböző honlap között terül 

szét; 

287. határozottan támogatja a Számvevőszék arra irányuló javaslatát, hogy az uniós 

intézmények hozzanak létre egy egyablakos elektronikus ügyintézési szolgáltatást a 

közbeszerzési tevékenységeikre vonatkozóan, amely lehetővé teszi a gazdasági 

szereplők számára, hogy egy közös on-line felületen érjék el az összes vonatkozó 

információt és az uniós intézményekkel ezen a honlapon keresztül tudjanak kapcsolatot 

tartani. úgy véli, hogy a közbeszerzési eljárásokat, beleértve a vonatkozó szabályokkal 

és az üzleti lehetőségekkel kapcsolatos kommunikációt, a vonatkozó közbeszerzési 

dokumentációt, az ajánlatok benyújtását és más, az intézmények és gazdasági szereplők 

közötti kommunikációt „egyablakos ügyintézéssel” kell folytatni. 

288. kéri az összes tagállam számára fizetett európai támogatásokat feltüntető bizottsági 

honlap közzétételét az intézmény három munkanyelvének egyikén, amely minden 

tagállamra vonatkozóan ugyanolyan típusú adatokat tartalmaz, legalább a szerződés 

értékét és tárgyát, a szerződő fél nevét, (adott esetben) az alvállalkozók nevét, a 

szerződés időtartamát és azt, léteznek-e további kapcsolódó dokumentumok; rámutat, 



 

 

hogy ez lehetővé teszi az összes tagállam nem kormányzati szervezetei és polgárai 

számára, hogy utánanézzenek, hogyan költik el a pénzt, és milyen a projektek 

költséghatékonysága; 

289. kitart amellett, hogy az ajánlatkérő szervek feladata olyan piaci alapú közbeszerzés 

biztosítása, amelyre elegendő számú ajánlattételhez vezet, és kiegyensúlyozott 

hozzáférést biztosít minden gazdasági szereplő számára; egyetért a Számvevőszékkel 

abban, hogy a költségvetési rendelet 2016-os, folyamatban lévő felülvizsgálata során a 

Bizottság tegyen javaslatot egy közös közbeszerzési szabálykönyvre. hangsúlyozza, 

hogy kifejezetten ösztönözni kell a kis- és középvállalkozások részvételét, a jelenlegi 

helyzettel ellentétben, amelyben csak a nagy piaci szereplők élveznek előnyt; 

hangsúlyozza, hogy az építési szerződések megkötését megelőző piaci felmérés 

szabályainak és a közbeszerzési eljárások nyelvhasználatára vonatkozó 

rendelkezésekeinek is helyet kell kapniuk a közös közbeszerzési szabálykönyvben, és a 

közbeszerzési irányelvtől1 való eltéréseket indokolni kell; 

290. emlékeztet arra, hogy a korlátozott körű közbeszerzési eljárások alkalmazása az 

ajánlatkérő szervek által elriasztja az esetleges pályázókat, akadályozza az 

átláthatóságot és az arra vonatkozó információhoz jutást, hogy hogyan költik el az 

adófizetők pénzét; hangsúlyozza, hogy a Tanács a legtöbb közbeszerzés során 

korlátozott körű eljárásokat alkalmazott, és az uniós intézmények közbeszerzéseik több 

mint 25 %-át korlátozott körű eljárás keretében ítélték oda 2010 és 2014 között; kéri, 

hogy az ilyen típusú eljárásokat csak nagyon korlátozott számú, megfelelően indokolt 

esetben alkalmazzák;  

291. tudomásul veszi, hogy a Parlament honlapján minden évben közzéteszi a 15 000 EUR-

nál nagyobb értékű szerződést elnyert vállalkozóinak teljes jegyzékét, ám nem teszi 

közzé az összes szerződést; minden intézményt arra ösztönöz, hogy teljes körűen tegye 

elérhetővé a közbeszerzést elnyerő összes vállalkozókra és szerződésekre vonatkozó 

információt, beleértve a korlátozott eljárások keretében vagy közvetlenül odaítélt 

szerződéseket; 

292. hangsúlyozza a nagyobb nyilvánosság, illetve a közbeszerzési pályázatok minden piaci 

szereplő számára átlátható módon történő közzétételének szükségességét; emlékeztet 

arra, hogy a Számvevőszék megállapításai szerint „az Európai Parlament tárgyalásos 

eljárást követően kötött egy 133,6 millió EUR értékű „épületvételi vagy -bérleti 

szerződést” egy olyan brüsszeli épületre, amely a szerződés 2012. június 27-i 

aláírásakor még nem állt készen”, figyelmen kívül hagyva, hogy az alkalmazási 

szabályok 134. cikkének (1) bekezdése alapján a lehető legszélesebb körben történő 

meghirdetés alól kizárólag a már meglévő épületek kaphatnak mentességet; 

hangsúlyozza, hogy a még befejezetlen vagy meg nem épített épületek esetében nyitott 

és kompetitív közbeszerzési eljárást kell folytatni, és úgy véli, hogy ezt a szabályt 

minden építési szerződésre ki kell terjeszteni, tekintettel a szerződések összetettségére 

és a rájuk szánt források magas összegére;  

293. egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy az uniós intézmények lehetőség szerint osszák 

részekre a szerződéseket, hogy ezzel is növeljék a közbeszerzési eljárásokban történő 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a 

közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 
2014.3.28., 65. o.). 



 

 

részvételt; hangsúlyozza, hogy 2014-ben a Tanács 10 éves időtartamra több mint 

93 millió EUR értékben ítélt oda keretszerződést a jelenlegi és jövőbeni épületeiben 

található gépészeti berendezések kezelésére, karbantartására, javítására és 

korszerűsítésére egy társaságnak, a szerződés részekre osztása nélkül. megjegyzi, hogy 

a Bizottság hasonlóképp járt el 2015-ben az „Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat” 

elnevezésű, ingyenes uniós jogi tanácsadási szolgáltatásra vonatkozó, öt évre szóló, 

közel 9 millió EUR értékű szerződésének odaítélésekor; hangsúlyozza, hogy a részekre 

osztás elmulasztása, a keretszerződések rendkívül hosszú időtartamával (10 vagy 7 év, a 

leghosszabb idejű, 17 évre szóló szerződést a Tanács a Justus Lipsus épület esetében 

ítélte oda) együtt tönkreteszi a versenyt, ösztönzi az átláthatatlanságot és növeli a 

korrupció esélyét; ezért felkéri az összes intézményt, hogy vessenek véget ezeknek a 

gyakorlatoknak, amelyek teljes mértékben ellentétesek az átláthatóság és a bevált 

gyakorlat alkalmazásának szellemével, amelyeket az Uniónak ösztönöznie kellene; 

294. sürgeti az uniós intézményeket megfelelő ellenőrzési és értékelési eszközök, illetve 

módszerek kidolgozására és végrehajtására, a szabálytalanságok felismerése és jelzése 

érdekében; ismételten hangsúlyozza, hogy hatékonyabb felügyeleti, jelző, elemzési és 

jelentési technológia szükséges a csalás és korrupció elleni küzdelemben; hangsúlyozza, 

hogy az erre vonatkozó szaktudást a tagállamok számára is rendelkezésre kell bocsátani; 

hangsúlyozza a visszaélést bejelentő személyek központi szerepét a visszaélések 

felfedése terén, és emlékeztet arra, hogy minden európai intézménynek és 

ügynökségnek kötelező szabályokat kell elfogadnia a visszaélést bejelentő személyek 

védelme érdekében a 2014. január 1-jén hatályba lépett személyzeti szabályzat 22c. 

cikke értelmében; 

295. egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy a Bizottságnak javaslatot kellene tennie az 

Unió költségvetési rendeletének oly módon történő módosítására, amely lehetővé teszi 

az olyan gazdasági szereplőktől érkező panaszok gyors vizsgálatát, amelyek úgy vélik, 

hogy velük szemben tisztességtelen bánásmódot alkalmaztak; megjegyzi, hogy az ilyen 

vizsgálatot azelőtt kell elvégezni, hogy a gazdasági szereplők az európai 

ombudsmanhoz vagy az Unió bíróságaihoz fordulnának; 

296. úgy véli, hogy a közbeszerzések terén a jogérvényesítés elsősorban hozzáértő és 

független felügyeleti testületek és ügynökségek létrehozása révén biztosítható, amelyek 

a közbeszerzések korrupciós eseteinek felderítésére összpontosítanak; rámutat, hogy az 

uniós intézményeknek és tagállamoknak meg kellene osztaniuk a közbeszerzéssel 

kapcsolatos információkat és hírszerzési információkat egymással, illetve az OLAF-fal, 

az Europollal, az Eurojusttal és egyéb nyomozó hatóságokkal; nyomatékosan ajánlja, 

hogy a nyomozói jogkörrel rendelkező hatóságok, különösen az OLAF javítsa 

ügykezelési rendszerét, hogy jelentéseket és statisztikákat tudjon készíteni a gyanús 

ügyekben folytatott vizsgálatokról és ezen vizsgálatok eredményeiről; 

297. üdvözli a Számvevőszék arra vonatkozó következtetését, hogy az uniós intézmények a 

közbeszerzési tevékenységük eredményes utólagos monitoringja érdekében hozzanak 

létre a közbeszerzési szerződéseikre vonatkozó egységes nyilvános adatbázist;  

298. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési adatok központi gyűjtése elősegíti a hasznos, 

pontos és részletes statisztikák létrehozását a közbeszerzések során jelentkező korrupció 

megelőzésének, jelzésének és felderítésének, valamint a megfelelő ellenintézkedések 

tételének céljával; hangsúlyozza, hogy a központi közbeszerzési adatbázisok (a TED-et 

beleértve) adatmezőkkel való kiegészítése révén jelezhetőek volnának a közbeszerzések 



 

 

szabálytalanságokra utaló gyanús körülményei; felhívja az uniós intézményeket annak 

biztosítására, hogy ezen adatbázisok kitöltése kellő időben és hiánytalanul történjék; 

299. hangsúlyozza az oknyomozó újságíróknak és a nem kormányzati szervezeteknek a 

közbeszerzési eljárások átláthatósága biztosításában, valamint a csalás és az 

összeférhetetlenség felderítésében betöltött szerepét; szilárd meggyőződése, hogy a fent 

említett kategóriáknak teljes körű hozzáférést kell biztosítani az ARACHNE, az ORBIS 

és egyéb kapcsolódó eszközökhöz és adatbázisokhoz, amelyek lehetővé teszik a 

közbeszerzésekkel kapcsolatos összeférhetetlenség vagy korrupció gyanújának 

feltárását az európai intézményekben és valamennyi tagállamban, különös tekintettel 

azon beszerzésekre, amelyek uniós alapok igénybevételével történtek;  

300. sürgeti az intézményeket és az ügynökségeket, hogy mindig tegyék közzé a közép- és 

felsővezetők, a képviselők, a szakértők, valamint a bármilyen típusú vezető testületek és 

struktúrák tagjainak önéletrajzait és érdekeltségi nyilatkozatait, még a kirendelt nemzeti 

szakértők esetében is, mivel az ilyen szakértők önéletrajzait mindig nyilvánosan 

elérhetővé kell tenni; hangsúlyozza, hogy az egyes intézmények és ügynökségek által 

még mindig használatos összeférhetetlenségi nyilatkozat nem alkalmas a közzétételre, 

mivel az összeférhetetlenség fennállásának vagy hiányának vizsgálata mindig egy 

független szerv vagy testület feladata kellene, hogy legyen;  

301. kéri a Számvevőszéket, hogy rendszeresen tegye közzé a visszaélések bejelentésére, 

valamint az összeférhetetlenségre vagy az ellenőrzési, illetve vizsgálati eljárások során 

felderített forgóajtó-jelenségre vonatkozó valamennyi eset eredményeit, és kéri a 

Számvevőszéket, hogy legalább évente tegyen közzé különjelentést valamennyi európai 

ügynökségben és közös vállalkozásban talált összeférhetetlenségre vonatkozó 

politikáról és esetről, különös tekintettel az ipari ágazatokban működő vállalkozásokra;  

302. üdvözli a Számvevőszék azon ajánlását, hogy az uniós intézmények végezzenek 

társintézményi értékelést a kölcsönös tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok cseréje 

érdekében; 

XXIII. rész – A Számvevőszék 18/2016. számú, „A fenntartható bioüzemanyagok 

tanúsítására szolgáló uniós rendszer” című különjelentése 

303. üdvözli a Számvevőszék jelentését különösen az abban foglalt észrevételeket és 

ajánlásokat; megállapítja, hogy a Bizottság ötből négy ajánlást teljes egészében, egyet 

pedig részben elfogadott; felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg a tagállamok által 

szolgáltatott adatok megbízhatóságára vonatkozó ajánlás teljes körű elfogadását; 

304. megjegyzi, hogy az Uniót a globális környezetvédelmi politika egyik vezetőjének 

tekintik, amely nemzetközi szinten meghatározza a környezetvédelmi normákat és 

bevált gyakorlatokkal szolgál a környezet védelmére és a globális piacon való 

versenyképes jelenlét megőrzésére; megjegyzi, hogy a 7. környezetvédelmi cselekvési 

programban az EU 2050-re a „jólét bolygónk felélése nélkül” célját tűzi ki; megjegyzi, 

hogy az egyik prioritás annak biztosítása, hogy „jólétünk és egészséges környezetünk 

egy olyan innovatív és körkörös gazdaságból származzon, amelyben semmi nem megy 

veszendőbe, és amelyben a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás fenntartható 

módon folyik, a biodiverzitást pedig társadalmunk ellenálló képességét fokozva védjük, 

értékeljük és helyreállítjuk”; 



 

 

305. megjegyzi, hogy az Unió a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben1 

kötelezettséget vállalt arra, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 

közlekedés valamennyi formájában felhasznált részaránya 2020-ra legalább 10 % 

legyen, amit csak a bioüzemanyagok kiterjedt használatával lehet elérni; megjegyzi 

azonban, hogy a bioüzemanyagok előállítása járhat bizonyos kockázatokkal a 

földhasználat vonatkozásában, ezért biztosítani kell annak fenntarthatóságát;  

306. hangsúlyozza, hogy a fenntartható bioüzemanyagok hatékony és megbízható tanúsítási 

rendszerének felállítása fontos lépés a 7. környezetvédelmi cselekvési programban 

szereplő politikai prioritások teljesítése felé; megjegyzi, hogy a bioüzemanyagok 

fenntarthatóságát a Bizottság által elismert önkéntes rendszerek tanúsítják; sajnálja, 

hogy a Számvevőszék szerint a bioüzemanyagok fenntarthatóságának uniós tanúsítási 

rendszere nem teljesen megbízható; 

307. sajnálja, hogy a Bizottság elismerési eljárása nem veszi figyelembe a fenntarthatóság és 

a tisztességes kereskedelem néhány fő aspektusát, például a földhasználattal kapcsolatos 

konfliktusokat, a kényszer- vagy gyermekmunkát, a gazdálkodók sanyarú 

munkakörülményeit, az egészségügyi és biztonsági kockázatokat, a földhasználat 

közvetett megváltozását, amelyeket más kontextusban rendkívül fontosnak tart; úgy 

véli, hogy ebben az esetben a Bizottság szakpolitikái nem állnak összhangban 

egymással; felhívja a Bizottságot, hogy alakítsa át értékelési módszerét, hogy az 

átfogóbb jellegű legyen és hogy az önkéntes rendszerek tanúsítási eljárásai foglalják 

magukban ezeket a tényezőket; felhívja a Bizottságot, hogy követelje meg az önkéntes 

rendszerektől, hogy évente nyújtsanak be jelentést tanúsítási tevékenységeik alapján a 

fentiekben említett kockázatokra vonatkozó releváns információkról;  

308. megjegyzi, hogy a Bizottság eddig két jelentést nyújtott be a bioüzemanyagokkal 

kapcsolatos uniós politikának az Unióban és harmadik országokban a társadalmi 

fenntarthatóságra, valamint az élelmiszerek elérhető áron való rendelkezésre állására 

gyakorolt hatásáról; sajnálja, hogy a jelentések csak kevés információt tartalmaztak és 

következtetéseik sem voltak egyértelműek; felhívja a Bizottságot, hogy javítsa a 

jelentéstételi rendszert és készítsen a Parlament számára részletes elemzést, hogy 

tájékoztatni lehessen a nyilvánosságot ezekről a fontos kérdésekről; 

309. mély aggodalommal jegyzi meg, hogy a bioüzemanyagok előállítása az étkezési célú 

haszonnövények termesztésével versenyezhet, hogy a bioüzemanyagok előállítására 

használt növények masszív elterjedése rendkívül nagy hatást gyakorolhat a fejlődő 

országok környezetvédelmi és egészségügyi előírásaira, például Dél-Amerikában és 

Dél-Ázsiában, és hogy ez tömeges erdőirtásokhoz és a hagyományos mezőgazdaság 

hanyatlásához vezethet, ami hosszú távú társadalmi és gazdasági hatásokkal jár a helyi 

közösségekre nézve; sajnálja, hogy a Bizottság jelentése nem foglalkozik a fejlődő 

országok szélesebb értelemben vett fejlesztési kérdéseivel; felhívja a Bizottságot, hogy 

alkalmazzon összehangoltabb és koherensebb megközelítést környezetvédelmi, 

energetikai, fejlesztési és más, kapcsolódó politikáiban; felhívja a Bizottságot, hogy 

fordítson kiemelt figyelmet a közvetett földhasználat-változás hatására; 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló 

energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 
2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 
2009.6.5., 16. o.). 



 

 

310. sajnálja, hogy a Bizottság elismert olyan önkéntes rendszereket is, amelyek nem 

rendelkeznek megfelelő eljárásokkal annak ellenőrzésére, hogy az a hulladék, amelyből 

a bioüzemanyagot előállítják, valóban hulladék volt-e, vagy hogy az Unióban 

megtermelt bioüzemanyag-alapanyagok megfelelnek-e az uniós agrár-környezetvédelmi 

követelményeknek; felhívja a Bizottságot annak ellenőrzésére, hogy az uniós 

bioüzemanyagalapanyag-termelők ténylegesen teljesítik-e az uniós agrár-

környezetvédelmi követelményeket; felhívja a Bizottságot, hogy igazolja megfelelően a 

bioüzemanyagok előállításához felhasznált hulladékok vagy maradékanyagok eredetét; 

311. aggodalommal jegyzi meg, hogy néhány elismert rendszer nem volt eléggé átlátható, 

vagy olyan irányítási struktúrával rendelkezett, amely csak kevés gazdasági szereplő 

képviselőiből állt; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az önkéntes rendszerek 

összeférhetetlenségtől való mentességét és a többi érintettel való hatékony 

kommunikációt; 

312. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az önkéntes rendszerek és a gazdasági szereplők 

nagyobb átláthatóságát, előírva, hogy a rendszerek hozzanak létre egy hivatalos 

honlapot, amelyen részletesen nyilvánosságra hozzák az önkéntes rendszerekre, 

tanúsítási eljárásaikra, alkalmazottaikra, a kiadott tanúsításokra, az ellenőrzési 

jelentésekre, a panaszokra és az együttműködő gazdasági szereplőkre vonatkozó 

információkat; 

313. aggodalommal jegyzi meg, hogy a Bizottság nem felügyeli az elismert önkéntes 

rendszerek működését, ezért nem tud meggyőződni a tanúsítások minőségéről; sajnálja, 

hogy nincs konkrét panaszkezelési rendszer, ami miatt a Bizottság nem tudja 

ellenőrizni, hogy a panaszokat megfelelően kezelik-e; felhívja a Bizottságot, hogy 

vezessen be egy felügyeleti rendszert annak ellenőrzésére, hogy az önkéntes rendszerek 

tanúsításai eleget tesznek-e az elismerésükkor rögzített szabályoknak; felhívja a 

Bizottságot annak előírására, hogy az önkéntes rendszereknek honlapjukon létre kell 

hozniuk egy átlátható, felhasználóbarát, informatív és elérhető panaszkezelési rendszert; 

felhívja a Bizottságot, hogy felügyelje a panaszkezelési rendszereket és adott esetben 

tegye meg a szükséges lépéseket; 

314. üdvözli, hogy a Bizottság iránymutatásokat ad az önkéntes rendszerek számára, 

amelyek hozzájárulhatnak a bevált gyakorlatok terjedéséhez és a hatékonyság 

fokozásához; azonban megjegyzi, hogy azok nem kötelező jellegűek és nem is hajtották 

végre azokat teljes körűen; felhívja a Bizottságot, hogy tegye kötelezővé az 

iránymutatásokat az önkéntes rendszerek számára, hogy biztosítani lehessen az 

előírások teljesítését; 

315. megjegyzi, hogy a tagállamok felelőssége annak biztosítása, hogy a bioüzemanyagok 

fenntarthatóságáról szóló, a Bizottsághoz benyújtott statisztikai adatok megbízhatóak 

legyenek, azonban fennáll a statisztikák túlbecsülésének veszélye; felhívja a 

Bizottságot, hogy kötelezze a tagállamokat statisztikáik megfelelő bizonyítékokkal való 

alátámasztására, például egy tanúsítvány vagy nyilatkozat formájában, amelyet a 

fenntartható bioüzemanyagokra vonatkozó adatok összegyűjtéséért felelős szervezet 

bocsát ki és továbbít a nemzeti hatósághoz, amely elküldi azt az Eurostat számára; 

316. hangsúlyozza, hogy a tagállamok által benyújtott adatok gyakran nem hasonlíthatók 

össze egymással az eltérő meghatározások miatt, ami lényegében ellehetetleníti a valós 

helyzet felmérését; felhívja a Bizottságot a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv 



 

 

felsorolásában korábban nem szerepelő azon hulladékanyagok meghatározásának 

harmonizálására, amelyeket a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv módosításáról 

szóló (EU) 2015/1513 irányelv1 elfogadását megelőzően a fejlett bioüzemanyagokat 

előállító üzemekben használtak; 

317. aggdalommal jegyzi meg, hogy a hulladékból és maradványanyagokból készülő 

bioüzemanyagok konkrét értéke (kétszeres beszámítás) növeli a csalás veszélyét; 

rámutat, hogy párbeszédre van szükség a Bizottság és a tagállamok között az ellenőrzés 

és a csalások megelőzése területén; felkéri a Bizottságot, hogy kezdeményezzen ilyen 

párbeszédet; 

318. üdvözli a Számvevőszék jelentésében említett önkéntes rendszer példáját, amely szigorú 

szabályokat állapít meg a fenntartható termelés vonatkozásában, nem csupán a 

környezeti károk megelőzése érdekében, például a talaj, a víz és a levegő védelmével, 

hanem a gazdaságokban dolgozó alkalmazottak megfelelő munkakörülményeinek 

biztosítása és egészségének védelme céljából is, az emberi, a munkaügyi és a földdel 

kapcsolatos jogok tiszteletben tartásával együtt; úgy ítéli meg, hogy ez jó példa a bevált 

gyakorlatokra; felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy platform létrehozását az 

önkéntes rendszerek számára, ahol megoszthatják egymással a bevált gyakorlatokat; 

XXIV. rész – A Számvevőszék 19/2016. számú, „A pénzügyi eszközök szerepe az uniós 

költségvetés végrehajtásában – a 2007–2013-as programidőszak tanulságai” című 

különjelentése 

319. üdvözli a Számvevőszék jelentésének megállapításait és ajánlásait; 

320. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a pénzügyi eszközök általános áttekintése során 

bebizonyosodott, hogy azok nem vezettek az uniós beruházások javításához; megjegyzi, 

hogy mindenekelőtt a Bizottság, és a tagállamok magasabb kockázatot vállaltak, és 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a magánszektor költségvetéshez való hozzájárulása nem 

volt jelentős; 

321. hangsúlyozza, hogy a végső kedvezményezettek tényleges pénzügyi támogatásához 

képest magasak az alapkezelői költségek és díjak; javasolja, hogy vezessenek be 

adóplafont a pénzügyi közvetítőkre; hangsúlyozza, hogy felül kell vizsgálni az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap méretét, hogy lehetőség szerint 

kihasználhassák az alapok működtetésének sokkal kedvezőbb gazdasági feltételeiben 

rejlő előnyöket; 

322. úgy véli, hogy a Bizottság kivételes helyzetben van ahhoz, hogy további útmutatást 

adjon a tagállamoknak az ilyen pénzügyi eszközök létrehozásához, mind tagállami, 

mind uniós szinten (mely utóbbiakat közvetlenül vagy közvetve a Bizottság irányítja; 

hangsúlyozza, hogy biztosítani kell azt, hogy a pénzügyi eszközök ne tartozzanak az 

elfogadhatatlan adókikerülési rendszerek hatálya alá; 

323. aggódik amiatt, hogy bizonyos esetekben adómegállapítások révén próbálták a pénzügyi 

eszközöket vonzóbbá tenni a magánbefektetők számára; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

a Bizottság úgy véli, hogy az előzetes adóügyi megállapodások önmagukban nem 

minősülnek ellentétesnek saját politikájával; kéri a Bizottságot, hogy akadályozza meg a 

                                                 
1  HL L 239., 2015.9.15., 1. o. 



 

 

feltételes adómegállapítás uniós pénzeszközök használatára vonatkozó valamennyi 

formáját; 

324. egyetért azzal, hogy a vizsgált programozási időszak (2007–2013) tanulságait vegyék 

figyelembe az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó pénzügyi eszközök 

kialakítása során; hangsúlyozza, hogy a javaslatoknak a puszta megfelelés helyett a 

teljesítményt és az eredményességet kell szem előtt tartaniuk; úgy véli, hogy a 

projekteknek több értékkel kell szolgálniuk a regionális szakosodás és az európai régiók 

gazdasági fejlődése tekintetében; 

325. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az előző időszak jogalapja lehetővé tette a tagállamok 

számára, hogy az uniós hozzájárulásnak egy részét bankszámlákon és az alapokat 

kezelő pénzügyi közvetítőknél parkoltassák, ahelyett, hogy ténylegesen felhasználnák a 

tervezett célokra; tudomásul veszi a zárási iránymutatásában a Bizottság által bevezetett 

módosításokat; felkéri a Bizottságot, hogy aktívan kövesse nyomon a helyzetet annak 

érdekében, hogy a jövőben elkerülhető legyen az ilyen gyakorlat;  

326. úgy véli, hogy a tőkeáttételi hatásnak meg kell mutatnia, mekkora arányban vonzotta a 

magánbefektetést a kezdeti uniós és tagállami pénzügyi hozzájárulás; sajnálatát fejezi ki 

amiatt, hogy a Számvevőszék különjelentésének megállapításai azt mutatják, hogy sem 

a megosztott, sem a központi irányítású pénzügyi eszközök nem voltak sikeresek a 

magántőke bevonásában; úgy gondolja, hogy a pénzügyi konstrukciók 

társfinanszírozására – az uniós hozzájárulással együtt – úgy kell tekinteni, mint a 

köztámogatás egyik részére;  

327. kéri a Bizottságot, hogy adjon olyan, az uniós költségvetés valamennyi területére 

alkalmazandó meghatározást a pénzügyi eszközök tőkeáttételéről, amely világosan 

megkülönbözteti az operatív programok keretében történő magán- és tagállami 

közfinanszírozás tőkeáttételét a további magán- és közforrások tőkeáttételétől, és 

figyelembe veszi az érintett eszköz típusát; javasolja, hogy a tagállamok tegyenek 

további erőfeszítéseket a pénzügyi eszközök megújuló hatásával kapcsolatos 

adatgyűjtés, -kezelés és -megosztás tekintetében; 

328. felhívja a figyelmet arra, hogy kezdettől fogva egyértelmű és konkrét becsült 

tőkeáttételt kell megállapítani a jövőbeli pénzügyi eszközök forrásai vonatkozásában; 

elvárja, hogy a 2007–2013-as programidőszak alatt az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap és az Európai Szociális Alap keretében működő pénzügyi eszközöknél a Bizottság 

biztosítsa, hogy a tagállamok hiánytalan és megbízható adatokat szolgáltassanak az 

indulótőkéhez való, mind az operatív programokon keresztüli, mind az azokon kívüli 

magán-hozzájárulásokról; 

329. úgy véli, hogy a jelentős infrastrukturális projektek pénzügyi konstrukciójára vonatkozó 

intézkedéseiről történő döntést megelőzően az irányító hatóságoknak gondoskodniuk 

kell arról, hogy javaslatukat magas színvonalú, szabványosított és közösen megállapított 

módszertan alapján elkészített független, előzetes értékeléssel megfelelően 

alátámasszák; támogatja azt a javaslatot, hogy a jelentős infrastrukturális projekteket 

tartalmazó operatív programok jóváhagyását megelőzően a Bizottság ellenőrizze, hogy 

azok összhangban vannak-e a független, előzetes értékeléssel, és győződjön meg ez 

utóbbiak megfelelő színvonaláról; 



 

 

330. javasolja az irányító hatóságoknak, hogy az alapkezelő díjazását kapcsolják össze a 

ténylegesen megtörtént beruházások minőségével, s ez utóbbit azzal mérjék, hogy 

mennyiben járultak hozzá az operatív programok stratégiai célkitűzéseinek eléréséhez 

és az eszköz által végzett beruházásokból a működésre visszajuttatott források 

értékéhez. 

331. javasolja, hogy az irányító hatóságok és az uniós intézmények alkalmazzanak proaktív 

megközelítést és nyújtsanak helyszíni segítséget a régiókban a pénzügyi eszközök jobb 

felhasználásával kapcsolatban; 

332. határozottan támogatja, hogy a Bizottság végezzen összehasonlító elemzést a 2014‒

2020-as programidőszak vissza nem térítendő támogatásainak és pénzügyi eszközeinek 

végrehajtási költségeire nézve (mind központi, mind megosztott irányításnál), a 

tényleges szintjük, valamint az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek és a kohéziós 

politika 11. tematikus célkitűzésének megvalósítására gyakorolt hatásuk 

megállapításának céljából; megjegyzi, hogy az így nyerhető információk különösen 

relevánsak volnának a 2020 utáni időszak jogalkotási javaslatainak előkészítéséhez; 

teljes körű teljesítményértékelést kér 2019 vége előtt az ilyen eszközök jövőjének 

megfontolása érdekében; 

XXV. rész – A Számvevőszék 20/2016. számú, „Az adminisztratív kapacitás erősítése 

Montenegróban: előrelépés történt, de sok fontos területen jobb eredményekre van 

szükség” című különjelentése 

333. üdvözli a Számvevőszék jelentését, támogatja annak ajánlásait és ösztönzi a 

Bizottságot, hogy vegye figyelembe ezeket az ajánlásokat Montenegró adminisztratív 

kapacitásainak megerősítése tekintetében; 

334. üdvözli, hogy az uniós előcsatlakozási támogatás hozzájárult az adminisztratív 

kapacitás erősítéséhez; megállapítja ugyanakkor, hogy az előrehaladás több 

kulcsfontosságú területen is nagyon lassú volt; 

335. sajnálja, hogy bár a projektek általában meghozták a várt eredményeket, azok nem 

mindig voltak fenntarthatóak, amiért részben a nemzeti hatóságok politikai szándékai és 

külső tényezők felelősek; felhívja a Bizottságot, hogy építsen azon sikeres projektek 

elért eredményeire, amelyek fenntarthatóak, számszerűsíthető hozzáadott értékkel 

rendelkeznek, és amelyeket a szabályoknak megfelelően hajtottak végre és használtak 

fel; felhívja a Bizottságot, hogy javítsa a stratégiai tervezést és biztosítsa a projektek 

fenntarthatóságát és életképességét azáltal, hogy ezt egyértelmű követelményként szabja 

meg; 

336. sajnálja a nemzeti hatóságok alacsony szintű kötelezettségvállalását, amely hátráltatja 

az adminisztratív kapacitás megerősítésének előrehaladását; felhívja a nemzeti 

hatóságokat, hogy a hatékonyság növelése érdekében kövessék nyomon a 

projekteredményeket; hangsúlyozza, hogy erős politikai akaratra van szükség az 

államigazgatás hatékony depolitizálása és megszelídítése érdekében; 

337. üdvözli, hogy a projektek a legtöbb esetben jól össze voltak hangolva más IPA-

projektekkel és adományozói beavatkozásokkal; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy volt 

példa gyengébb koordinációra is, ami bizonyos erőfeszítések esetében átfedésekhez 



 

 

vezetett; felkéri a Bizottságot, hogy a Montenegrót célzó tevékenységeit jobban 

hangolja össze a több kedvezményezettet érintő egyéb projektekkel; 

338. sajnálja, hogy a Bizottság jelentéseiben szereplő információk nem voltak elegendőek 

ahhoz, hogy ki lehessen mutatni az adminisztratív kapacitás erősítésében elért időbeli 

előrehaladást; megállapítja, hogy a jelentések a közigazgatásnak nem mindig 

ugyanazokat a részeit értékelték, és hogy nem határozták meg minden esetben 

egyértelműen, milyen kritériumok szerint értékelik az adminisztratív kapacitást, ami 

megnehezítette az időbeli összehasonlítást; 

339. üdvözli ugyanakkor a 2015-ös eredményjelentésekben az éves értékelésre alkalmazott 

új beszámolási módszert, amely az értékelési skálák jobb összehangoltságát mutatja, és 

jobb összehasonlíthatóságot biztosít; felkéri a Bizottságot, hogy a jövőben is erre a 

beszámolási módszerre építsen;  

340. nyugtázza, hogy a Bizottság nem pénzügyi eszközöket is felhasznált a reformfolyamat 

támogatására politikai párbeszéd formájában, ám hangsúlyozza, hogy fontos kérdések 

maradtak megoldatlanok;  

341. sajnálja, hogy az előző évben a korrupcióellenes jogszabályok bevezetése terén elért 

bizonyos eredmények ellenére a korrupció elleni küzdelem terén továbbra is lassú az 

előrehaladás; hangsúlyozza, hogy a jogállamiság egész rendszerének eredményesebben 

kell működnie, különös figyelemmel a korrupció és a szervezett bűnözés elleni 

küzdelem megerősítésére; felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a nemzeti 

hatóságokat a kapacitáserősítésre a pénzügyi nyomozás és a visszaélést bejelentő 

személyek védelme terén; 

342. üdvözli, hogy a Korrupcióellenes Ügynökség 2016-ban megkezdte munkáját; megjegyzi 

ugyanakkor, hogy a korrupció számos területen továbbra is elterjedt és komoly 

problémát jelent;  

343. megjegyzi, hogy a projektmenedzsment decentralizációja értékes kapacitásépítést 

eredményezhet a működési struktúrákban a részletes előzetes ellenőrzéseknek 

köszönhetően; megállapítja továbbá, hogy pozitív eredményekkel járhat az IPA 

keretében a projektmenedzsment terén felhalmozott bevált gyakorlatok kiterjesztése az 

ugyanezen a területen működő közigazgatás további részére; felhívja a Bizottságot, 

hogy éljen ezzel a lehetőséggel a montenegrói kapacitásépítés hatékonyságának 

előmozdítása érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a nemzeti hatóságokat 

a kapacitásépítéssel kapcsolatos bevált gyakorlat hasznosítására;  

344. megjegyzi, hogy a régióban a csatlakozási folyamatot tekintve Montenegró a 

legfejlettebb állam; hangsúlyozza, hogy az Unió pótolhatatlan szerepet tölt be az 

országban; ugyanakkor sajnálattal jegyzi meg, hogy Montenegrót mostanában politikai 

instabilitás és polarizáció sújtja, illetve Oroszország és a NATO – melynek erőihez az 

ország 2017-ben fog csatlakozni – között vergődik azok befolyásért folytatott, egyre 

intenzívebb küzdelmében; felkéri a Bizottságot, hogy folytassa a nemzeti hatóságokkal 

folytatott politikai párbeszédet a kormány és az ellenzék közötti kompromisszum 

elérésének elősegítése érdekében; 



 

 

XXVI. rész – A Számvevőszék 22/2016. számú, „A litvániai, bulgáriai és szlovákiai 

atomerőművek leszerelését támogató uniós programok: 2011 óta történt némi előrelépés, de 

még jelentős kihívások előtt állunk” című különjelentése 

345. üdvözli a Számvevőszéknek az atomerőművek leszerelésével kapcsolatos elkötelezett 

munkáját, amit bizonyít a jelenlegi és a 2011-es különjelentés is1; 

346. támogatja a Számvevőszék ajánlásait, melyek többségét a Bizottság teljes mértékben 

elfogadta; 

347. emlékeztet arra, hogy 2012 óta a Költségvetési Ellenőrző Bizottság különös figyelmet 

fordít az atomerőművek leszerelésének kérdésére, és ezért tényfeltáró látogatásokat 

szervezett a három atomerőműhöz 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben; 

348. hangsúlyozza, hogy a nukleáris biztonság alapvető fontosságú kérdés nem csak az 

érintett tagállam, hanem az Unió és szomszédsága teljes népessége számára; 

349. kiemeli, hogy Litvániában kiemelt kérdésként kell kezelni a nukleáris fűtőelemek 2-es 

blokkból történő eltávolítását és biztonságos ideiglenes tárolását; 

350. emlékeztet arra, hogy Litvániában a késedelmek egyik legfőbb oka az volt, hogy éveken 

keresztül nem sikerült megoldani a nemzeti hatóságok és a külső szerződéses felek 

között felmerült műszaki és üzleti vitákat; úgy véli, hogy annak érdekében, hogy 

elkerülhetőek legyenek a leszerelési folyamatot hátráltató hasonló problémák, erre a 

célra létrehozott projektmenedzsment-csoportokat kell kijelölni; kérdezi a Bizottságtól, 

hogy működik-e mindhárom érintett tagállamban ilyen projektmenedzsment-csoport; 

351. emlékezteti a Bizottságot, hogy a szlovák Számvevőszék 2015-re a JAVYS2 

ellenőrzését tervezte ; kéri, hogy tájékoztassák ezen ellenőrzés megállapításairól; ezzel 

összefüggésben felhívja az illetékes bolgár és litván hatóságokat, hogy ellenőrizzék az 

ignalinai és a kozloduji leszerelési folyamatot; 

352. aggodalmát fejezi ki a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék tárolására szolgáló 

létesítményekkel kapcsolatos munkálatok késedelmei miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 

tájékoztassa a Parlament illetékes bizottságát az elért előrehaladásról; 

353. felhívja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlament illetékes bizottságát a 

finanszírozási hiány megoldására irányuló erőfeszítésekről, különösen Litvánia 

esetében; 

354. emlékeztet arra, hogy a Számvevőszék becslése szerint a leszerelés költségei a három 

tagállamban – a nagy aktivitású hulladékok és a kiégett fűtőelemek elhelyezésének 

költségeit is beleértve – 11 388 millió EUR-t tesznek ki; úgy véli, hogy a leszerelés 

költségeinek nem kellene magukban foglalniuk a nagy aktivitású hulladékok és a kiégett 

fűtőelemek elhelyezésének költségeit, mivel ez a tagállamok felelősségi körébe tartozik 

és ezt nemzeti forrásokból kell fedezni; 

                                                 
1  16/2011. sz. különjelentés: „Az atomerőművek leszereléséhez Bulgáriának, Litvániának 

és Szlovákiának nyújtott uniós pénzügyi támogatás: eredmények és a jövő kihívásai”. 
2  Jadrové vyrad'ovacia spoločnost' (JAVYS): Az atomerőmű tulajdonosa és a Bohunicei 

Atomerőmű leszerelésének felelőse. 



 

 

355. felhívja a Bizottságot, hogy az érintett három tagállammal közösen nyújtson be jelentést 

a kiégett fűtőelemek és a három atomerőmű leszerelése által generált radioaktív 

hulladékok kezelésének jelenlegi helyzetéről; 

356. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal közösen dolgozzon a nagy aktivitású 

hulladékok számára szolgáló geológiai tárolók beazonosításának lehetőségein; 

357. hangsúlyozza, hogy az ignalinai atomerőmű bezárása Litvánia csatlakozásának az Unió 

által meghatározott feltétele volt, és hogy cserébe Litvánia uniós támogatásban részesült 

a bezárás, a leszerelés és a társadalmi és gazdasági hatás kezelésének elősegítésére, 

összhangban a csatlakozási okmány 4. jegyzőkönyvével; nyugtázza, hogy Litvánia 

betartotta a kötelezettségeit, ami az ignalinai erőmű reaktorainak ütemezés szerinti 

bezárását illeti; ugyanakkor aggodalmát fejezi ki a leszerelés késedelme miatt, és 

javasolja, hogy az uniós hatóságok részletesebben vizsgálják ki a folyamatot; 

358. emlékeztet arra, hogy a nukleáris biztonság az egész Unió lakossága szempontjából 

kiemelt jelentőségű, és miközben tudomásul veszi a Számvevőszék finanszírozás 

folytatására vonatkozó ajánlásait, ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság mélyrehatóan 

elemezze Litvániában, Bulgáriában és Szlovákiában a kifejezetten a nukleáris 

leszerelést célzó finanszírozási programokat 2020 utáni folytatásának szükségességét; 

hangsúlyozza, hogy bármely, a Bizottság által e három tagállamban a nukleáris 

leszerelésre javasolt, 2020 utáni potenciális új uniós támogatásnak világos szabályokat 

és a leszerelés folytatását célzó megfelelő ösztönzőket és hatékony ellenőrzési 

mechanizmusokat kell magában foglalnia a finanszírozás és az ütemezés tekintetében 

egyaránt, és egyúttal kiemeli az uniós pénzügyi források hatékony felhasználásának 

szükségességét; 

359. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy az atomerőművek leszereléséhez és a 

kiégett fűtőelemek végleges elhelyezéséhez kapcsolódó valamennyi jövőbeli költséget 

megfelelően, a nemzetközi standardokkal és az uniós jogszabályokkal összhangban 

vegyék számviteli nyilvántartásba és számítsák ki; 

360. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a három ország cselekvési terveit annak 

érdekében, hogy a hasonló projektekre közös közbeszerzéseket javasolhasson, 

különösen a tanácsadás és a hulladéktárolási létesítmények megtervezése terén; 

361. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a 2007–2013-as pénzügyi időszakban a leszerelési 

folyamatot Litvániában, Bulgáriában és Szlovákiában, ideértve az uniós pénzügyi 

támogatások költséghatékony felhasználását is; 

362. felhívja az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot, hogy ellenőrizze a leszerelési 

támogatási alapok 2007 és 2013 közötti működését; 

363. aggodalmát fejezi ki a Számvevőszék azon megállapítása miatt, hogy a 2014–2020-as 

finanszírozási időszakra vonatkozó finanszírozási tervek és részletes leszerelési tervek, 

azaz a második és a harmadik előzetes feltétel1 bizottsági értékelése nem volt megfelelő; 

megkérdezi, hogy ki viseli a pénzügyi felelősséget a Bizottság ezen mulasztása miatt; 

                                                 
1  Lásd: COM(2011)0783, 1368/2013/Euratom és 1369/2013/Euratom tanácsi rendelet, 

valamint C(2014)5449 bizottsági végrehajtási határozat. 



 

 

ezzel összefüggésben tájékoztatást kér arról a végrehajtott cselekvési tervről, amely 

orvosolta a feltárt hiányosságokat; 

XXVII. rész – A Számvevőszék 23/2016. számú, „Tengeri szállítás az Unióban: zavaros 

vizeken – sok eredménytelen és fenntarthatatlan beruházás” című különjelentése 

364. üdvözli a Számvevőszék különjelentését, és támogatja az abban foglalt ajánlásokat; 

365. üdvözli, hogy az elmúlt évtizedben a tengeri szállítás mértéke nőtt az Unióban annak 

ellenére, hogy a tagállami kikötők használatát illetően jelentős különbségek figyelhetők 

meg;  

366. hangsúlyozza, hogy a tagállami kikötők beruházási politikáját nemzeti szinten 

meghozott politikai döntésekkel összhangban alakítják ki, amelyek eltérhetnek az 

ugyanezen tagállamok által meghatározott uniós stratégiától; úgy véli, hogy a Bizottság 

elsődleges feladatának annak kell lennie, hogy biztosítsa, hogy az infrastruktúra 

támogatására szolgáló nemzeti szintű tevékenységek az Unióban összhangban állnak az 

uniós közlekedési politikával, továbbá hogy összehangolja ezeket az uniós szintű 

stratégiákkal; sajnálja, hogy a Bizottság nem rendelkezik az összes forrással az efféle 

következetesség biztosításához; 

367. elismeri, hogy a kikötői infrastruktúrába való beruházások hosszú távú beruházások; 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a legtöbb esetben ugyanakkor a beruházások 

megtérülése alacsony és lassú; 

368. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a legtöbb esetben kidolgoztak nemzeti kikötőfejlesztési 

stratégiákat, de a végrehajtási tervek megalapozottsága és a koordináció terén továbbra 

is hiányosságok mutatkoznak; 

369. súlyos aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Számvevőszék azt állapította meg, hogy 

nem készülnek jelentések az összevont kapacitásadatokra vonatkozóan, valamint hogy 

nem megbízható a rendelkezésre álló kapacitásra vonatkozó jelentéstétel; 

370. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamok nem bocsátanak rendelkezésre adatokat a 

törzskikötők kapacitására vonatkozóan, ami akadályozza, hogy a Bizottság figyelemmel 

kísérhesse a kapacitásokat; kiemeli, hogy javítani kell a helyzetet, hogy a Bizottság az 

Unió egészére vonatkozó kikötőfejlesztési tervet terjeszthessen elő; felhívja a 

Bizottságot, hogy a tagállamok számára határozzon meg az adatok közlésére szolgáló 

egyértelmű jelentéstételi rendszert; 

371. úgy véli, hogy jobb együttműködés és átláthatóbb eljárások révén javítani lehet az 

Európai Beruházási Bank és a Bizottság közötti koordinációt; 

XXVIII. rész – A Számvevőszék 25/2016. számú, „A mezőgazdasági parcellaazonosító 

rendszer (MePaR): hasznos eszköz a mezőgazdasági földterületek támogathatóságának 

meghatározásában, de irányítása még tökéletesíthető” című különjelentése 

372. javasolja, hogy a tagállamok a KAP jelenlegi szakaszában számszerű költség-haszon 

elemzéssel és kockázatelemzéssel erősítsék a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer 

adatainak megbízhatóságának javítására irányuló törekvéseiket a rendszer időszerű és 

alapos frissítése révén; úgy véli, hogy tekintettel az arányossági alapú területfelmérés 

összetettségére, az ezzel a lehetőséggel élő tagállamok a KAP jelenlegi időszakában 



 

 

folytassák arra irányuló törekvéseiket, hogy egyértelmű leírásokkal és értékelési 

kritériumokkal szolgáló arányossági katalógust dolgozzanak ki, valamint 

alkalmazzanak kiegészítő technikai eszközöket az ortofotók elemzésének nagyobb 

objektivitása és a reprodukálhatóság biztosítása érdekében; javasolja, hogy a tagállamok 

vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy – amennyiben az megvalósítható és 

költséghatékony – a tulajdon- és bérleti jogokra nézve is vigyenek be adatokat a MePaR 

rendszerükbe; 

373. javasolja, hogy a Bizottság támogatásával és a KAP jelenlegi szakaszában a tagállamok 

dolgozzanak ki és hozzanak létre keretrendszert MePaR rendszereik működési és 

frissítési költségeinek értékelésére; úgy véli, hogy ezáltal a tagállamok képesek lesznek 

mérni MePaR rendszereik teljesítményét és a rendszerfejlesztések 

költséghatékonyságát; 

374. javasolja, hogy a tagállamok biztosítsák, hogy MePaR rendszereik alkalmazásakor 

megbízhatóan azonosítsák, tartsák nyilván és eredményesen kísérjék figyelemmel az 

ökológiai jelentőségű területeket, az állandó gyepterületeket és az új kategóriákba sorolt 

földterületeket; javasolja, hogy végezzenek költség-haszon elemzést is a kölcsönös 

megfeleltetés és a vidékfejlesztés keretében védett valamennyi tájképi elem MePaR 

rendszereikbe való felvételéről, amelynek célja a környezet és a biológiai sokféleség 

szempontjából előnyös ilyen elemek monitoringjának és védelmének fokozása lenne; 

375. javasolja, hogy a Bizottság vizsgálja felül a jelenlegi jogi keretet avégett, hogy 

egyszerűsítse és optimalizálja a MePaR-vonatkozású szabályokat a KAP következő 

időszakára, például úgy, hogy újra megfontolás tárgyává teszi a 2 %-os stabilitási 

küszöb és a 100 fás szabály szükséges voltát; 

376. javasolja, hogy a Bizottság a 2017-es minőségértékelés megkezdése előtt végezzen 

költség-haszon elemzést annak megállapításához, hogy a MePaR-ban rögzített parcellák 

sokaságának jobb lefedése érdekében lehetne-e javítani a minőségértékelési minták 

reprezentativitását; 

377. javasolja, hogy 2016-tól kezdődően a Bizottság javítsa a minőségértékelési eredmények 

monitoringját azáltal, hogy elemzi a minőségértékelési beszámolók esetleges 

ellentmondásait, figyelemmel kíséri azok sorsát, visszacsatolást ad a tagállamoknak és 

biztosítja, hogy szükség esetén kiigazító cselekvési terveket készítsenek és hajtsanak 

végre; felhívja a Bizottságot, hogy végezzen részletes éves trendelemzést is mindegyik 

tagállamra és referenciaparcella-típusra nézve, hogy az esetleges problémákat időben fel 

lehessen tárni; 

XXIX. rész – A Számvevőszék 26/2016. számú, „A kölcsönös megfeleltetés eredményesebbé 

tétele és az egyszerűsítés elérése továbbra is kihívást jelent” című különjelentése 

378. javasolja, hogy a 2020 utáni KAP-ra vonatkozó hatásvizsgálatának részeként a 

Bizottság vizsgálja meg, hogyan fejleszthetné tovább a kölcsönös megfeleltetés 

teljesítményének mérésére szolgáló mutatókat; javasolja továbbá annak vizsgálatát is, 

hogy e mutatókban miként vehetné figyelembe a kölcsönös megfeleltetési szabályok 

mezőgazdasági termelők általi betartásának mértékét a környezetvédelmi előírások 

mezőgazdaságban való alkalmazásának és végrehajtásának erősítése érdekében a KAP 

összhangja céljából;  



 

 

379. javasolja, hogy azért, hogy a felmerült problémák ne forduljanak újra elő, a Bizottság a 

különböző követelményeket a helyi területi igények szerint vegye figyelembe; továbbá 

úgy véli, hogy szorosabban össze kell kapcsolni a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó 

követelményekkel a kifizetési szinteket, amelyek lehetővé tennék a konkrét környezeti 

problémák kezelését és ellentételeznék a termelőket ezzel egy időben sújtó 

korlátozásokat; 

380. javasolja, hogy a Bizottság mostantól ossza meg hatékonyabban a kölcsönös 

megfeleltetési kötelezettségek megsértésével kapcsolatos információkat az érintett 

szolgálatok között, ezzel segítve őket a kötelezettségszegések okainak és a megoldásuk 

érdekében meghozandó megfelelő intézkedéseknek azonosításában;  

381. kéri, hogy a 2020 utáni KAP-ra vonatkozóan a Bizottság vegye tervbe a kölcsönös 

megfeleltetéssel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó szabályok javítását, és 

szólítsa fel a tagállamokat jelenlegi adminisztratív ellenőrzéseik hatékony elvégzésére, 

felhasználva minden rendelkezésre álló információt; úgy véli, ez lehetővé tenné a főbb 

kontrolltételekre történő célirányosítást; 

382. javasolja, hogy a 2020 utáni KAP-ra vonatkozó hatásvizsgálatának részeként a 

Bizottság elemezze a hasonló környezeti célkitűzésekkel működő két rendszerrel (a jó 

mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó normák és zöldítés) szerzett 

tapasztalatokat azzal a céllal, hogy további szinergiákat mozdítson elő közöttük; úgy 

véli, hogy ez az elemzés vegyen figyelembe olyan kritériumokat, mint az előírások 

környezeti hatása és a szabályok mezőgazdasági termelők általi betartásának történeti 

adatai; 

383. ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozzon ki módszertant a kölcsönös megfeleltetés 

költségeinek mérésére a KAP teljesítményéről szóló, 2018 végéig elkészítendő jelentés 

után; 

384. javasolja, hogy a kölcsönös megfeleltetési intézkedések számára határozzanak meg 

minőségi mutatókat és konkrétabb célokat; egyszerű, gyors és egyszerűsített 

alkalmazási módszert javasol a kedvezményezettek számára; 

385. javasolja, hogy a 2020 utáni KAP tekintetében a Bizottság ösztönözze a szankciók uniós 

szinten egységesebb alkalmazását a súlyosság, a mérték, a tartósság, a visszatérő jelleg 

és a szándékosság fogalmának további pontosításával, de figyelembe véve a különböző 

tagállamok sajátos körülményeit is; úgy véli, hogy e cél elérése érdekében uniós szintű 

minimumfeltételeket kell bevezetni; 

386. véleménye szerint a 2007–2013-as időszakból levonható tanulságként a 2014–2020-as 

időszakban és azt követően a mutatóknak a kölcsönös megfeleltetés végrehajtásának 

konkrét eredményeit kell értékelniük; 

XXX. rész – A Számvevőszék 27/2016. számú, „Az Európai Bizottság szervezetirányítási 

rendszere: helyes gyakorlatok?” című különjelentése 

387. javasolja, hogy amikor a Bizottság úgy határoz, hogy nem követi a helyes 

gyakorlatokat, ugyanúgy indokolja meg döntését, mint ahogy az a közérdeklődésre 

számot tartó európai gazdálkodó egységek esetében elő van írva; javasolja, hogy a 



 

 

Bizottság összpontosítson erőteljesen az eredményekre, ugyanakkor vonja le a 

tanulságokat a tapasztalatokból; 

388. javasolja a Bizottság számára, hogy: 

a) kérje fel a Belső Ellenőrzési Szolgálatot, hogy több ellenőrzést végezzen magas 

szintű szervezetirányítási témákban; 

b) tökéletesítse belső kontrollrendszerének a COSO 2013 elvei szerinti kiigazítását; 

c) hozza előbbre az éves beszámoló közzétételét; 

d) gyűjtse össze a különböző jelentésekben már bemutatott információkat egy, az 

elnöke felelősségi körébe tartozó egységes elszámoltathatósági jelentés vagy 

jelentéssorozat formájában, amely a beszámolókon felül tartalmazza a 

következőket is: 

– szervezetirányítási nyilatkozat, 

– az operatív és stratégiai kockázatok ismertetése, 

– a nem pénzügyi teljesítményről szóló jelentés, 

– információk az év során végzett tevékenységekről és a szakpolitikai 

célkitűzések eléréséről, 

– az ellenőrzési bizottság szerepéről és következtetéseiről szóló jelentés; 

valamint 

– közép- és hosszú távú költségvetési fenntarthatósági nyilatkozat, adott 

esetben a más jelentésekben megjelent információkra mutató 

hivatkozásokkal; 

e) nyújtsa be ezt az egységes elszámoltathatósági jelentést vagy jelentéssorozatot a 

beszámoló ellenőrzése céljából: úgy véli, hogy ez utóbbi jelentés(ek)nek 

analitikusnak, tömörnek, könnyen érthetőnek, valamint az ellenőrök, az 

alkalmazottak és az uniós polgárok számára hozzáférhetőnek kell lennie, 

ugyanakkor szigorúan követnie kell a nemzetközi számviteli standardokat és a 

helyes gyakorlatok alkalmazását; 

f) éves beszámolója vagy az azt kísérő megjegyzések részeként következetes 

módszertan alapján becsült hibaszintet tegyen közzé, és minden lépésbe vonja be 

az érdekelt feleket, beleértve a Parlamentet is, a hibaszámítás statisztikai 

módszerének kiválasztásakor; úgy véli, hogy a módszertannak egyértelműnek és 

következetesnek kell lennie; 

g) rendszeresen frissítse és tegye közzé szervezetirányítási rendszerét, és indokolja a 

kiválasztott keretrendszer kapcsán választott struktúrákkal és folyamatokkal 

kapcsolatos döntéseit; 

h) alakítsa át az Ellenőrzésfelügyeleti Bizottságot olyan ellenőrzési bizottsággá, 

amelyben többségben vannak a független külső tagok, és terjessze ki annak 



 

 

megbízatását a kockázatkezelésre, a pénzügyi beszámolásra, valamint az utólagos 

ellenőrző részlegek és ellenőrzési igazgatóságok munkájára és eredményeire; 

389. ragaszkodik ahhoz, hogy: 

a) a nemzetközi szervezetek magas szintű irányításának egy üzleti modellt kell 

követnie, illetve átláthatónak, elszámoltathatónak, felelősnek és leginkább 

hatékonynak kell lennie; 

b)  a magas szintű irányításnak alkalmazkodnia kell a gyorsan változó világhoz, 

valamint fejlődnie kell és a potenciális kihívásokat azelőtt kell felderítenie, 

mielőtt problémákká válnak;  

c) a Bizottság különböző struktúrái közötti horizontális és vertikális kapcsolatoknak 

világosnak és követhetőnek kell lenniük; elengedhetetlen a bürokrácia 

csökkentésének folytatása; ajánlott a különböző struktúrák között szorosabb 

koordináció kialakítása is; 

d) nagyobb láthatóságra van szükség az éves irányítás által a tagállamokban elért 

eredmények vonatkozásában; a nyilvánosságra hozott és hatékonyan ismertetett 

megbízható adatok fontos döntéseket tudnak támogatni; 

e) az alapos előzetes, utólagos és félidős értékelésnek biztosítania kell minden 

elköltött euró értékét; a szerepvállalás elősegítése érdekében a dokumentumnak 

információkat kell nyújtania a vonatkozó költségekről és valamennyi kiadás 

hasznáról; 

f) elő kell mozdítani a közbeszerzés stratégiai felhasználását: a tagállamok évente 

költségvetésük körülbelül 14 %-át fordítják szolgáltatásokra, munkálatokra és 

eszközök beszerzésére; a közbeszerzést fontos eszközként kell alkalmazni az 

Európa 2020 célkitűzések megvalósításához; 

XXXI. rész – A Számvevőszék 28/2016. számú, „A határokon átterjedő súlyos egészségügyi 

veszélyek kezelése az Unióban: fontos kérdésekben előrelépés történt, de még sok a 

tennivaló” című különjelentése 

390. üdvözli a számvevőszéki jelentést, támogatja az abban foglalt ajánlásokat, valamint arra 

ösztönzi a Bizottságot, hogy vegye figyelembe ezeket az ajánlásokat a határokon 

átterjedő súlyos egészségügyi veszélyek Unión belüli kezelése érdekében tett további 

intézkedések végrehajtása során; 

391. megismétli a Számvevőszék azon ajánlását, miszerint az első jelentési ciklus során 

levont tanulságokat a következő jelentés előtt megfelelően alkalmazni kell; A jövőbeli 

jelentéstétel megfelelőségének biztosítása érdekében a folyamatnak következetesnek 

kell lennie valamennyi tagállamban; 

392. elismeri a 2008–2013-ra vonatkozó egészségügyi stratégia óta tett előrelépést, 

ugyanakkor hangsúlyozza, hogy jobb és még inkább stratégiai nyomon követésre van 

szükség; 

393. támogatja a Számvevőszék azon ajánlását, hogy az Egészségügyi Biztonsági Bizottság 

dolgozzon ki stratégiai tervet az előtte álló működési és stratégiai kihívások kezelésére; 



 

 

394. megjegyzi, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központban nincs 

érvényben hatékony válaszintézkedést biztosító hivatalos eljárás az olyan esetekre, 

amikor segítséget kérnek tőlük; úgy véli, hogy ez tarthatatlan; 

395. javasolja, hogy az egészségügyhöz kapcsolódó feladatkörökkel rendelkező különböző 

bizottsági szolgálatok, valamint az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság 

strukturált megközelítés kialakításán dolgozik az együttműködés javítása érdekében; 

396. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamok nem léptek fel együttesen a pandémiás 

influenza elleni oltóanyag közös beszerzésének felgyorsítása érdekében, és elismeri, 

hogy az influenza olyan probléma, amely évi rendszerességgel érinti az egyes 

tagállamokban az egészségügyi szolgáltatásokat; úgy véli, hogy egy valamennyi 

tagállamra kiterjedő, összehangolt megközelítés javítaná az uniós polgárok egészségét, 

és csökkentené a költségeket; 

397. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az Európai Betegségmegelőzési és 

Járványvédelmi Központot, hogy dolgozzanak együtt a korai figyelmeztető és 

gyorsreagáló rendszer továbbfejlesztésén; hangsúlyozza, hogy egy ilyen széles körben 

használt rendszert aktualizálni kell, hogy az az optimális használhatóság érdekében 

tükrözze a bekövetkezett technológiai változásokat. 

o 

o o 

398. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 

Számvevőszéknek, valamint gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

(L sorozat) való közzétételéről. 

 


