
AD\1197081HU.docx PE643.159v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Külügyi Bizottság

2019/2055(DEC)

21.1.2020

VÉLEMÉNY
a Külügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó 
ügynökségek
(2019/2055(DEC))

A vélemény előadója: Vangelis Meimarakis



PE643.159v02-00 2/7 AD\1197081HU.docx

HU

PA_NonLeg



AD\1197081HU.docx 3/7 PE643.159v02-00

HU

JAVASLATOK

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

1. megjegyzi, hogy az Európai Számvevőszék 2018-ra nem készített becslést a 4. fejezet 
alatti kiadások hibaarányáról; teljes mértékben támogatja a Számvevőszék által 
megfogalmazott ajánlásokat; különösen hangsúlyozza, hogy a Számvevőszéknek hozzá 
kell tudnia férni minden vonatkozó dokumentumhoz, hogy el tudja végezni munkáját, 
többek között akkor is, ha a pénzeszközöket nemzetközi szervezeteken keresztül 
folyósítják; támogatja a Számvevőszék azon ajánlását, hogy erősítsék meg a nemzetközi 
szervezeteknek a szükséges dokumentumok továbbítására vonatkozó kötelezettségét;

2. tudomásul veszi a Számvevőszék 32/2018. számú, „Az Európai Uniós Szükséghelyzeti 
Alap Afrikáért kellően rugalmas, de nem elég célirányos eszköz” című különjelentését; 
felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul foglalkozzon a fennmaradó ajánlásokkal; 
kiemeli, hogy biztosítani kell, hogy az uniós vagyonkezelői alapon keresztül 
finanszírozott projektek kiegészítsék az egyéb uniós eszközök fellépéseit, továbbá a 
tagállamok és más adományozók által finanszírozott fellépéseket; megállapítja a 
tagállamok és egyéb adományozók hozzájárulásainak alacsony szintjét, ami 
megkérdőjelezi az uniós vagyonkezelői alap használatának indokoltságát;

3. elismerését fejezi ki a civil társadalom által az emberi jogok védelme érdekében 
világszerte kifejtett erőfeszítésekért, különösen egy olyan időszakban, amikor csökken a 
civil társadalom tere és megkérdőjeleződik az emberi jogok egyetemessége; tudomásul 
veszi a Számvevőszék 35/2018. sz. különjelentését („A nem kormányzati 
szervezeteknek juttatott uniós finanszírozás átláthatósága: több erőfeszítésre lenne 
szükség”); kiemeli, hogy a Számvevőszék szerint a külső fellépés területén a Bizottság 
által kiválasztott nem kormányzati szervezetek által irányított projektek általában 
átláthatóak, és hogy a Bizottság általában a nemzetközi átláthatósági standardoknak 
megfelelően jelentette a humanitárius és a fejlesztési támogatással kapcsolatos adatokat; 
megállapítja azonban, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a Bizottság javíthatná 
átláthatóságát az uniós források nem kormányzati szervezetek általi végrehajtása 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy a nem kormányzati szervezetekre ugyanazok az 
átláthatósági követelmények vonatkoznak, mint más kedvezményezettekre; felhívja a 
Bizottságot, hogy javítsa a nem kormányzati szervezeteknek juttatott források 
felhasználásának nyomon követésére szolgáló rendszereit, és a Számvevőszék 
ajánlásaival összhangban biztosítsa és ellenőrizze a szabályok és az eljárások helyes és 
következetes alkalmazását, lehetővé téve a valamennyi végrehajtó fél által jelentett 
költségek értékelését is; ezzel összefüggésben üdvözli az EU Aid Explorer nyilvános 
webhely 2019. márciusi elindítását, ahol az uniós intézmények és a tagállamok által 
nyújtott külső támogatásról közzétett valamennyi adat megtalálható; hangsúlyozza 
annak jelentőségét, hogy az Unió megerősítse a civil társadalmi szervezeteknek nyújtott 
támogatását a következő többéves pénzügyi keretben;

4. az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) tekintetében megállapítja, hogy a 
csatlakozásra váró országok közigazgatási képességei továbbra is gyengék, aminek 
eredményeképpen a közvetett irányítás alatt hiányzik az abszorpciós képesség; kiemeli, 
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hogy amint arra a Törökországnak nyújtott IPA-finanszírozásról szóló 2018. évi 
számvevőszéki különjelentés rámutatott, az olyan érzékeny területeken elért haladás, 
mint a jogállamiság és a civil társadalom, nem csak az IPA-finanszírozástól függ, 
hanem – ami még fontosabb – a hatóságok politikai akaratától is; aggodalommal 
állapítja meg, hogy a Törökországnak nyújtott IPA-források alig foglalkoztak az 
alapvető értékekkel, például a sajtószabadsággal és az igazságszolgáltatás 
pártatlanságával; úgy véli, hogy most fontosabb, mint valaha, hogy a Bizottság 
feltételeket szabjon a reformok támogatása céljából az olyan kiemelt ágazatokban, mint 
a törökországi jogállamiság és kormányzás;

5. üdvözli a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló módosított eszköz keretében 2018-
ban elindított első kapacitásépítési intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy ezekre az 
intézkedésekre a biztonsági ágazat átfogó reformfolyamata keretében kell sort keríteni; 
ösztönzi a rövid távú stabilizációs fellépések határozottabb nyomon követését a 
stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközből vagy más eszközökből finanszírozott 
hosszabb távú fellépések révén;

6. tudomásul veszi a Számvevőszéknek az európai védelemről szóló elemző áttekintését és 
támogatja annak ajánlásait; felhívja a Bizottságot mint a Szerződések őrét, hogy 
biztosítsa a KBVP keretében végzett uniós tevékenység (PESCO, EDIDP, EDF, CARD 
stb.) végrehajtása érdekében tett valamennyi uniós védelmi erőfeszítés koherenciáját, és 
biztosítsa a NATO-val való interoperabilitást és szinergiákat; úgy véli, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretben az Unió egyik fő célkitűzésének kell lennie egy 
versenyképes európai védelmi technológiai és ipari bázis megteremtésének, amely 
erősíti a tagállamok katonai képességeit és keretet ad az európai védelmi uniónak; 
felszólít az uniós polgári és katonai biztonsági intézkedések – különösen az uniós 
katonai kiképzési missziók, a harmadik országok katonai szereplőinek kapacitásépítése 
(a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközön keresztül megvalósuló, a 
biztonságot és a fejlesztést támogató kapacitásépítés), valamint a határigazgatási és 
migrációkezelési intézkedések – függetlenebb és nyilvánosan hozzáférhetőbb 
értékelésére;

7. felkéri a Bizottságot, hogy értékelje annak jogszerűségét, hogy az EDA és a PESCO 
létrehozásáról szóló tanácsi határozatok visszavonták a költségvetési funkciót az 
Európai Parlamenttől; emlékeztet arra, hogy az EUSZ vonatkozó 45. cikkének (2) 
bekezdése és 46. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a határozatokat minősített 
többséggel, vétójogra vonatkozó rendelkezés nélkül kell elfogadni; emlékeztet arra, 
hogy az Európai Parlament költségvetési funkciójának az EUSZ 42. cikke szerinti 
visszavonása csak a működési kiadások esetében lehetséges, és ehhez a Tanács 
egyhangú döntése szükséges; kiemeli, hogy a Tanács soha nem hozott ilyen határozatot;

8. ragaszkodik ahhoz, hogy szorosan figyelemmel kell kísérni a törökországi menekülteket 
támogató eszköz forrásainak felhasználását, biztosítva, hogy azokat 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;

9. aggódik az uniós finanszírozású projektek láthatóságának hiánya miatt, hangsúlyozza, 
hogy javítani kell a láthatóságot és meg kell erősíteni az uniós pénzügyi eszközök 
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egymást kiegészítő jellegét;

10. sajnálatát fejezi ki a polgári KBVP-missziókra vonatkozó igazgatási és 
költségvetési/pénzügyi eljárások rugalmasságának hiánya miatt; megismétli azt a 
véleményét, hogy a missziók gyors és rugalmas lebonyolításának megkönnyítése 
érdekében a Bizottságnak egyedi közbeszerzési szabályokat kellene bevezetnie a KBVP 
alá tartozó válságkezelési intézkedések tekintetében.
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