
AD\862554HU.doc PE458.662v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

2010/2300(INI)

31.3.2011

VÉLEMÉNY
a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről

a Fejlesztési Bizottság részére

a fejlődő országoknak nyújtott uniós költségvetési támogatás jövőjéről
(2010/2300(INI))

A vélemény előadója: Bart Staes



PE458.662v02-00 2/6 AD\862554HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\862554HU.doc 3/6 PE458.662v02-00

HU

JAVASLATOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. tudatában van annak, hogy a költségvetéshez nyújtott támogatás vitatott, lehetőségeket 
és kihívásokat egyaránt magába foglaló fejlesztési eszköz; elismeri, hogy megfelel a 
fejlesztési elveknek azáltal, hogy fokozott felelősségvállalást eredményez, elmélyíti a 
partnerek és az adományozók közötti párbeszédet, és az alacsony tranzakciós 
költségek miatt is előnyös megoldás, azonban a források jogosulatlan és nem kívánt 
használatának veszélyével jár, amennyiben a kedvezményezett országok 
államháztartásának irányítása nem kellőképpen átlátható, elszámoltatható és 
eredményes; hangsúlyozza, hogy a költségvetéshez nyújtott támogatás nem minden 
helyzetben alkalmas megoldás, és nem szabad úgy tekinteni rá mint egyetlen 
lehetőségre;

2. felkéri a Bizottságot, hogy a költségvetéshez nyújtott támogatások odaítélése előtt 
bizonyosodjon meg arról, hogy a beavatkozás célja része a kedvezményezett ország 
nemzeti programjának, és arról, hogy a más adományozók nyújtotta támogatásokhoz 
képest megvalósul a koordináció, komplementaritás és koherencia elve, valamint a 
kedvezményezett ország által már elkülönített források kiegészítésének elve;

3. az uniós költségvetés-támogatások helytállóságának biztosítása érdekében felkéri a 
Bizottságot, hogy a költségvetéshez nyújtott támogatások műveleteinek elindítására 
vonatkozó határozatok előkészítésének és dokumentációjának javítása révén 
egyszerűsítse a programozási és tervezési eljárást, valamint az erőforrásoknak a 
küldöttségeken jellemző szűkössége miatt – ami gyakran korlátozza egyes 
tevékenységek ellátását – felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson elegendő képzett 
személyzetet a végrehajtáshoz, mivel a költségvetéshez nyújtott támogatás más 
elemzői készségeket követel, mint a projekt- vagy programfinanszírozás;

4. felkéri a Bizottságot, hogy a célkitűzéseket oly módon fogalmazza meg, hogy azok 
lehetővé tegyék a programok hatékonyságának mérését és a Bizottság elszámoltatását; 
sürgeti a Bizottságot, hogy kellő mértékben vegye figyelembe az egyes fogadó 
országok elsőbbséget élvező képességfejlesztési szükségleteit;

5. ismételten felkéri a Bizottságot, hogy a bemeneti oldal ellenőrzése helyett 
meghatározott mutatók alapján mérje az eredményeket, oly módon javítva 
jelentéstételi rendszerét, hogy az a programok hatékonyságára összpontosítson;

6. a költségvetési támogatási programokhoz kapcsolódó államháztartási kockázatok 
csökkentése érdekében kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre hatékony 
kockázatkezelési rendszert;

7. aggályosnak tartja, hogy a Számvevőszék a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai 
Fejlesztési Alap (EFA) által támogatott tevékenységekről szóló, 2009-es pénzügyi 
évre vonatkozó éves jelentésében sok nem számszerűsíthető hibát talált a 
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költségvetéshez nyújtott támogatások esetében, melyek abból fakadtak, hogy a fizetési 
feltételek betartása nem volt jól szerkesztett, átlátható módon bizonyítva; ugyanakkor 
örömmel veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék megállapítása szerint a jogosultság 
kimutatásában alapvető javulás figyelhető meg a 10. EFA-ban a világosabb értékelési 
keretek miatt, amelyeket immár folyamatos jelleggel használnak;

8. kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a teljesítményhez kötött változó 
részletfizetések konkrét feltételei világosan határozzák meg a mutatókat, a célokat, a 
számítási módszereket és az igazolások forrását, valamint hogy a küldöttségek 
jelentéseikben jól szerkesztett és átlátható módon bizonyítsák, hogy a közpénzek 
kezelésében valóban haladás mutatkozik; tegyék ezt oly módon, hogy határozzák meg 
egyértelműen azokat a kritériumokat, amelyekhez képest a haladást mérik, mutassák 
be a ténylegesen elért haladást, és indokolják meg, hogy adott esetben miért nem 
haladt a tervek szerint a reformprogram;

9. felkéri a Bizottságot, hogy minden szükséges intézkedést tegyen meg a 
kedvezményezett országokban jellemző korrupció elleni fellépés érdekében, ideértve 
szükség esetén a kifizetések felfüggesztését is; ebben az összefüggésben felkéri a 
Bizottságot, hogy továbbra is folytasson szoros és rendszeres párbeszédet a 
partnerkormányokkal a korrupcióval kapcsolatos kérdésekben, illetve szenteljen kellő 
figyelmet az egyes fogadó országok elszámoltathatósághoz és korrupcióellenes 
mechanizmusokhoz kapcsolódó képességfejlesztési szükségleteinek; megállapítja, 
hogy azon 27 AKCS-ország közül, amelyek nincsenek bizonytalan helyzetben, és 
amelyek részére a költségvetés általános támogatását tervezték a 10. EFA-ra 
vonatkozó országstratégiai dokumentumban, 12 került az „általánossá vált korrupció” 
besorolásba a Transparency International 2009. évi korrupcióérzékelési indexe 
alapján, a szintén általános költségvetés-támogatásban részesülő hat latin-amerikai és 
ázsiai ország közül pedig öt került ugyanebbe a besorolásba.

10. ismételten kifejti azon álláspontját, hogy a partnerországok nemzeti parlamentjeinek, 
civil társadalmának és helyi hatóságainak részvétele nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
ténylegesen magukénak érezhessék a folyamatot, valamint ismételten felkéri a 
Bizottságot, hogy tegyen meg mindent az e testületekkel a tervezési folyamat 
valamennyi szakaszában folytatott párbeszéd javítása érdekében.

11. e tekintetben szorgalmazza a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének 
létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 25. cikkének b) pontjában rögzített követelmény tényleges alkalmazását, 
amely szerint „a Bizottság következetesen egy, az eredményeken és 
teljesítménymutatókon alapuló megközelítést fog alkalmazni, valamint egyértelműen 
meghatározza és nyomon követi annak feltételrendszerét, és támogatja a 
partnerországok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy erősítsék a parlamenti ellenőrzést és 
a pénzügyi ellenőrzési kapacitásokat, továbbá hogy növeljék az átláthatóságot és a 
nyilvánosságnak az információkhoz való hozzáférését”; arra ösztönzi a Bizottságot, 
hogy terjessze ki ezt a rendelkezést az Európai Fejlesztési Alap kedvezményezett 
országainak (AKCS-országok) nyújtott költségvetés-támogatásra is, amely országok 

                                               
1 HL L 37., 2006. 12. 27., 41. o.
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esetében egyelőre csupán az AKCS-EU partnerségi megállapodás 61. cikkének (1) 
bekezdésében rögzített, inkább technikai jellegű feltétel alkalmazandó.
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