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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. megjegyzi, hogy az Európai Számvevőszék 2017-re nem készített becslést a 4. fejezet 
alatti kiadások hibaarányáról; hangsúlyozza, hogy a „Globális Európa” auditjához 
reprezentatív mintára van szükség annak érdekében, hogy a pénzügyi tranzakciókat 
szigorúan és pártatlanul ellenőrizni lehessen, és kéri, hogy mielőbb foglalkozzanak 
ezzel a kérdéssel annak érdekében, hogy az Európai Parlament jobban felügyelhesse az 
uniós források felhasználását;

2. üdvözli, hogy a Számvevőszék 2017. évi jelentésében a tranzakciók 
szabályszerűségének ellenőrzése mellett értékelte a teljesítménnyel kapcsolatos 
szempontokat is; teljes mértékben támogatja a Számvevőszék által az 56 megvizsgált 
tranzakció alapján megfogalmazott valamennyi ajánlást; üdvözli, hogy a Bizottság 
készen áll ezen ajánlások megfontolására, és felszólít ezek gyors végrehajtására;

3. üdvözli a Számvevőszék 22/2017. számú, az EU választási megfigyelő misszióiról 
szóló különjelentését, valamint az abban foglalt ajánlások gyors és teljes körű 
végrehajtása érdekében a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) által tett 
erőfeszítéseket; hangsúlyozza az észszerűsítés, az átláthatóság és az eredményes 
pénzgazdálkodás további javításának fontosságát, valamint az egyes választási 
megfigyelő missziók kiadásaira vonatkozó költségvetés-tervezés javításának 
fontosságát, különös tekintettel a szolgáltatók általi ismétlődő beszerzésekre; ösztönzi a 
Bizottságot, hogy a költségek csökkentése érdekében fokozza a szolgáltatók közötti 
versenyt; felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy vegyenek részt annak 
megvitatásában, hogy miként lehetne tovább növelni az alkalmazott megközelítés 
hatékonyságát és eredményességét; a különjelentés megállapításaival összhangban 
rámutat annak fontosságára, hogy központi áttekintést nyerjünk az EU választási 
megfigyelő misszióinak ajánlásairól, és szisztematikusan értékeljék azok végrehajtási 
státuszát;

4. aggodalmának ad hangot az összevont uniós finanszírozási lehetőségek ismertségének 
hiánya miatt; sürgeti a Bizottságot, hogy növelje ezek láthatóságát, és erősítse meg a 
különböző eszközök egymást kiegészítő jellegét;

5. úgy véli, hogy a csatlakozásra váró országok igazgatási kapacitását növelni kell; 
folyamatos erőfeszítésekre szólít fel az audithatóságok által a második Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA II) egyes kedvezményezett országaiban a közvetett irányítás 
terén feltárt hiányosságok kezelése érdekében, illetve az uniós partnerországok 
költségvetési támogatásának szigorúbb ellenőrzését kéri; aggodalommal állapítja meg, 
hogy az IPA keretében Törökországban elköltött pénzeszközök csekély mértékű 
javulást idéztek elő a sajtószabadság és az igazságszolgáltatás pártatlansága területén, és 
hogy a Bizottság alig alkalmazta a feltételhez kötöttséget azokban a prioritást élvező 
ágazatokban Törökországban, ahol a demokrácia és a jogállamiság nem volt kielégítő; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy forrásokat kell átirányítani a civil társadalom 
felé, és jobban ki kell használni a közvetlen irányítási módot; kéri a Bizottságot, hogy 
hajtsa végre a Számvevőszék által a törökországi menekülteket támogató eszközre 
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vonatkozóan tett valamennyi ajánlást, nevezetesen a készpénztámogatási projektek 
nyomon követése és az ezekhez kapcsolódó jelentéstétel javítását, valamint a nem 
kormányzati szervezetek működési környezetének javítását a török hatóságokkal 
együttműködésben, és hogy biztosítsa, hogy a forrásokat valóban a menekülteket 
támogató projektekre fordítsák, és ne használják fel más célokra; felhívja a Bizottságot, 
hogy számoljon be rendszeresen a költségvetési hatóságnak a finanszírozott 
intézkedések jogalappal való összeegyeztethetőségéről;

6. üdvözli a Számvevőszék 3/2017. számú, „A Tunéziának nyújtott uniós támogatás” című 
különjelentését és azon megállapítását, hogy az uniós támogatás jelentősen hozzájárult 
az ország demokratikus átalakulásához és gazdasági stabilitásához; felhívja a 
Bizottságot, hogy az e jelentésben foglalt ajánlásokkal összhangban továbbra is 
törekedjen az uniós támogatás célzottabbá tételére;

7. tudomásul veszi az Európai Számvevőszék 20/2018. számú, „ Az Afrikai Béke- és 
Biztonsági Szervezetnek nyújtott uniós támogatásról: újra kell gondolni a hangsúlyokat" 
című különjelentésének kiadását; gyors fellépésre szólít fel az abban azonosított 
hiányosságok kezelése érdekében, beleértve annak szükségességét, hogy az uniós 
támogatást a működési költségek támogatása helyett kapacitásépítési intézkedésekre 
kell fordítani, a fellépések következetesen eredményalapúvá tétele, a szerződéskötések 
terén előforduló késedelmek és a visszamenőleges finanszírozás csökkentése, valamint 
a finanszírozási eszközök nyomon követésének és következetes alkalmazásának javítása 
érdekében.



AD\1174705HU.docx 5/6 PE630.541v02-00

HU

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT
BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma 22.1.2019

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

41
3
8

A zárószavazáson jelen lévő tagok Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad 
Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James 
Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, 
Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, 
Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey 
Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, 
Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, David McAllister, Clare Moody, 
Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino 
Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, 
Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, 
Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca 
Harms, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, 
Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 
(200. cikk (2) bekezdés)

Norbert Erdős, Martina Werner



PE630.541v02-00 6/6 AD\1174705HU.docx

HU

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI 
ZÁRÓSZAVAZÁSA

41 +

ALDE Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD Aymeric Chauprade

PPE Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, 
Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard 
Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Cristian Dan Preda, Dubravka 
Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-
Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier 
Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina 
Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil 
Valero

3 -

EFDD James Carver

NI Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

8 0

ECR Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van 
Orden

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


	1174705HU.docx

