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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó mentesítésről, III. szakasz - Bizottság 
(2020/2140(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére1,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves 
beszámolójára (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– tekintettel a Bizottság által a 2018. évi mentesítés nyomon követéséről készített jelentésre 
(COM(2020)0311), és az azt kiegészítő részletes válaszokra,

– tekintettel a Bizottság az uniós költségvetésről szóló 2019. évi éves gazdálkodási és 
teljesítményjelentésére (COM(2020)0265),

– tekintettel a Bizottságnak a 2019-ben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló, a 
mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2020)0268) és az 
ahhoz csatolt bizottsági belső munkadokumentumra (SWD(2020)0117),

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés 
végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt3, az Európai 
Unió költségvetésének teljesítményéről (2019. év végi állapot) szóló számvevőszéki 
jelentésre, az intézmények válaszaival együtt4, valamint a Számvevőszék 
különjelentéseire,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti nyilatkozatára5,

– tekintettel a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a 
Bizottság számára adandó mentesítésről szóló, ...-i tanácsi ajánlásra (00000/2021 – C9-
0000/2021),

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

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

1 HL L 67., 2019.3.7.
2 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
3 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
4 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
5 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
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– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre6 és különösen annak 69., 260., 261. és 262. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, a Kulturális és 
Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. mentesítést ad a Bizottság számára az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló 
általános költségvetésének végrehajtására vonatkozóan / elhalasztja a Bizottságnak az 
Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2. ismerteti észrevételeit az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános 
költségvetésének végrehajtására, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 
vonatkozó mentesítésről szóló határozatok szerves részét képező állásfoglalásban;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 
képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a 
tagállamok parlamentjeinek, nemzeti és regionális ellenőrző intézményeinek, és 
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

6 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre 
szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2020/2140(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére1,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves 
beszámolójára (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– tekintettel az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 2019. évi 
pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára3,

– tekintettel a Bizottság által a 2018. évi mentesítés nyomon követéséről készített jelentésre 
(COM(2020)0311), és az azt kiegészítő részletes válaszokra,

– tekintettel a Bizottságnak a 2019-ben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló, a 
mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2020)0268) és az 
ahhoz csatolt bizottsági belső munkadokumentumra (SWD(2020)0117),

– tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről a 2019. évi pénzügyi évre 
vonatkozóan kiadott éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival együtt4,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti nyilatkozatára5,

– tekintettel a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a 
végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésről szóló, ...-i tanácsi ajánlásra 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

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

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

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 

1 HL L 67., 2019.3.7.
2 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
3 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
4 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
5 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
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hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre6 és különösen annak 69., 260., 261. és 262. cikkére,

– tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott 
végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 
19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre7 és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

– tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott 
végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi 
rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 2004. 
szeptember 21-i 1653/2004/EK bizottsági rendeletre8 és különösen annak 66. cikke első 
és második bekezdésére,

– tekintettel az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 
létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. 
december 18-i 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozatra9,

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, a Kulturális és 
Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. mentesítést ad az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség igazgatója 
számára az ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan / elhalasztja az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 
igazgatója számára az ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan adandó mentesítésről szóló határozatát;

2. ismerteti észrevételeit az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános 
költségvetésének végrehajtására, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 
vonatkozó mentesítésről szóló határozatok szerves részét képező állásfoglalásban;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, az Európai Unió 2019. évi pénzügyi 
évre szóló általános költségvetésének (III. szakasz – Bizottság és végrehajtó 
ügynökségek) végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatot és az e 
határozatok szerves részét képező állásfoglalást az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L 
sorozat) való közzétételükről.

6 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
7 HL L 11., 2003.1.16., 1. o.
8 HL L 297., 2004.9.22., 6. o.
9 HL L 343., 2013.12.19., 46. o.
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2020/2140(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére1,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves 
beszámolójára (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– tekintettel a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára3,

– tekintettel a Bizottság által a 2018. évi mentesítés nyomon követéséről készített jelentésre 
(COM(2020)0311), és az azt kiegészítő részletes válaszokra,

– tekintettel a Bizottságnak a 2019-ben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló, a 
mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2020)0268) és az 
ahhoz csatolt bizottsági belső munkadokumentumra (SWD(2020)0117),

– tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről a 2019. évi pénzügyi évre 
vonatkozóan kiadott éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival együtt4,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti nyilatkozatára5,

– tekintettel a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a 
végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésről szóló, ...-i tanácsi ajánlásra 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

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

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

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 

1 HL L 67., 2019.3.7.
2 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
3 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
4 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
5 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
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hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre6 és különösen annak 69., 260., 261. és 262. cikkére,

– tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott 
végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 
19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre7 és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

– tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott 
végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi 
rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 2004. 
szeptember 21-i 1653/2004/EK bizottsági rendeletre8 és különösen annak 66. cikke első 
és második bekezdésére,

– tekintettel a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról, valamint a 2004/20/EK és 
a 2007/372/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
2013/771/EU bizottsági végrehajtási határozatra9,

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, a Kulturális és 
Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. mentesítést ad a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség megbízott igazgatója számára az 
ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan / 
elhalasztja a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség megbízott igazgatója számára az 
ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan 
adandó mentesítésről szóló határozatát;

2. ismerteti észrevételeit az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános 
költségvetésének végrehajtására, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 
vonatkozó mentesítésről szóló határozatok szerves részét képező állásfoglalásban;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, az Európai Unió 2019. évi pénzügyi 
évre szóló általános költségvetésének (III. szakasz – Bizottság) végrehajtására vonatkozó 
mentesítésről szóló határozatot és az e határozatok szerves részét képező állásfoglalást a 
Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség megbízott igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak 
és a Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L 
sorozat) való közzétételükről.

6 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
7 HL L 11., 2003.1.16., 1. o.
8 HL L 297., 2004.9.22., 6. o.
9 HL L 341., 2013.12.18., 73. o.
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4. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség 2019. 
évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2020/2140(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére1,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves 
beszámolójára (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– tekintettel a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó 
Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára3,

– tekintettel a Bizottság által a 2018. évi mentesítés nyomon követéséről készített jelentésre 
(COM(2020)0311), és az azt kiegészítő részletes válaszokra,

– tekintettel a Bizottságnak a 2019-ben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló, a 
mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2020)0268) és az 
ahhoz csatolt bizottsági belső munkadokumentumra (SWD(2020)0117),

– tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről a 2019. évi pénzügyi évre 
vonatkozóan kiadott éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival együtt4,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti nyilatkozatára5,

– tekintettel a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a 
végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésről szóló, ...-i tanácsi ajánlásra 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

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

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

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 

1 HL L 67., 2019.3.7.
2 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
3 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
4 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
5 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
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hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre6 és különösen annak 69., 260., 261. és 262. cikkére,

– tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott 
végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 
19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre7 és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

– tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott 
végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi 
rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 2004. 
szeptember 21-i 1653/2004/EK bizottsági rendeletre8 és különösen annak 66. cikke első 
és második bekezdésére,

– tekintettel a Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség 
létrehozásáról és a 2004/858/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. 
december 17-i 2013/770/EU bizottsági végrehajtási határozatra9,

– tekintettel a 2013/770/EU végrehajtási határozatnak a „Fogyasztó-, Egészség- és 
Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség” „Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és 
Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökséggé” történő átalakítása céljából történő 
módosításáról szóló, 2014. december 17-i 2014/927/EU bizottsági végrehajtási 
határozatra10,

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, a Kulturális és 
Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. mentesítést ad a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó 
Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozóan / elhalasztja a Fogyasztó-, Egészség-, 
Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség igazgatója számára az 
ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2. ismerteti észrevételeit az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános 
költségvetésének végrehajtására, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 
vonatkozó mentesítésről szóló határozatok szerves részét képező állásfoglalásban;

6 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
7 HL L 11., 2003.1.16., 1. o.
8 HL L 297., 2004.9.22., 6. o.
9 HL L 341., 2013.12.18., 69. o.
10 HL L 363., 2014.12.18., 183. o.
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3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, az Európai Unió 2019. évi pénzügyi 
évre szóló általános költségvetésének (III. szakasz – Bizottság és végrehajtó 
ügynökségek) végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatot és az e 
határozatok szerves részét képező állásfoglalást a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi 
és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és 
a Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L 
sorozat) való közzétételükről.
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5. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2019. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2020/2140(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére1,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves 
beszámolójára (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– tekintettel az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2019. évi pénzügyi évre 
vonatkozó végleges éves beszámolójára3,

– tekintettel a Bizottság által benyújtott, a 2018. évi mentesítés nyomon követéséről szóló 
jelentésre (COM(2020)0311), és az azt kiegészítő részletes válaszokra,

– tekintettel a Bizottságnak a 2019-ben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló, a 
mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2020)0268) és az 
ahhoz csatolt bizottsági belső munkadokumentumra (SWD(2020)0117),

– tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről szóló, 2019. évi pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival együtt4,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti megbízhatósági nyilatkozatára5,

– tekintettel a Tanács által a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása 
tekintetében a végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésről szóló, ...-i 
ajánlásra, (00000/2021 – C9-0000/2021),

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

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

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 

1 HL L 67., 2019.3.7.
2 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
3 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
4 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
5 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
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hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre6 és különösen annak 69., 260., 261. és 262. cikkére,

– tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott 
végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 
19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre7 és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

– tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott 
végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi 
rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 2004. 
szeptember 21-i 1653/2004/EK bizottsági rendeletre8 és különösen annak 66. cikke első 
és második bekezdésére,

– tekintettel az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége létrehozásáról és a 
2008/37/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
2013/779/EU bizottsági végrehajtási határozatra9,

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, a Kulturális és 
Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. mentesítést ad az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége igazgatója számára 
az ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan / elhalasztja az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége igazgatója 
számára az ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan adandó mentesítésről szóló határozatát;

2. ismerteti észrevételeit az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános 
költségvetésének végrehajtására (III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek) 
vonatkozó mentesítésről szóló határozatok szerves részét képező állásfoglalásban;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, az Európai Unió 2019. évi pénzügyi 
évre szóló általános költségvetésének (III. szakasz – Bizottság) végrehajtására vonatkozó 
mentesítésről szóló határozatot és az e határozatok szerves részét képező állásfoglalást az 
Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

6 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
7 HL L 11., 2003.1.16., 1. o.
8 HL L 297., 2004.9.22., 6. o.
9 HL L 346., 2013.12.20., 58. o.
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6. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Kutatási Végrehajtó Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2020/2140(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére1,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves 
beszámolójára (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– tekintettel a Kutatási Végrehajtó Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges 
éves beszámolójára3,

– tekintettel a Bizottság által benyújtott, a 2018. évi mentesítés nyomon követéséről szóló 
jelentésre (COM(2020)0311), és az azt kiegészítő részletes válaszokra,

– tekintettel a Bizottságnak a 2019-ben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló, a 
mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2020)0268) és az 
ahhoz csatolt bizottsági belső munkadokumentumra (SWD(2020)0117),

– tekintettel a Számvevőszéknek  az uniós ügynökségekről szóló, 2019. évi pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival együtt4,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti megbízhatósági nyilatkozatára5,

– tekintettel a Tanács által a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása 
tekintetében a végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésről szóló, ...-i 
ajánlásra, (00000/2021 – C9-0000/2021),

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

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

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 

1 HL L 67., 2019.3.7.
2 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
3 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
4 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
5 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
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hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre6 és különösen annak 69., 260., 261. és 262. cikkére,

– tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott 
végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 
19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre7 és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

– tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott 
végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi 
rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 2004. 
szeptember 21-i 1653/2004/EK bizottsági rendeletre8 és különösen annak 66. cikke első 
és második bekezdésére,

– tekintettel a Kutatási Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/46/EK határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 13-i 2013/778/EU bizottsági 
végrehajtási határozatra9,

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, a Kulturális és 
Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. mentesítést ad a Kutatási Végrehajtó Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2019. 
évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan / elhalasztja a 
Kutatási Végrehajtó Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2019. évi pénzügyi 
évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan adandó mentesítésről szóló 
határozatát;

2. ismerteti észrevételeit az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános 
költségvetésének végrehajtására (III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek) 
vonatkozó mentesítésről szóló határozatok szerves részét képező állásfoglalásban;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, az Európai Unió 2019. évi pénzügyi 
évre szóló általános költségvetésének (III. szakasz – Bizottság) végrehajtására vonatkozó 
mentesítésről szóló határozatot és az e határozatok szerves részét képező állásfoglalást a 
Kutatási Végrehajtó Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L 
sorozat) való közzétételükről.

6 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
7 HL L 11., 2003.1.16., 1. o.
8 HL L 297., 2004.9.22., 6. o.
9 HL L 346., 2013.12.20., 54. o.
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7. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2020/2140(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére1,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves 
beszámolójára (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– tekintettel az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 2019. évi pénzügyi 
évre vonatkozó végleges éves beszámolójára3,

– tekintettel a Bizottság által benyújtott, a 2018. évi mentesítés nyomon követéséről szóló 
jelentésre (COM(2020)0311), és az azt kiegészítő részletes válaszokra,

– tekintettel a Bizottságnak a 2019-ben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló, a 
mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2020)0268) és az 
ahhoz csatolt bizottsági belső munkadokumentumra (SWD(2020)0117),

– tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről szóló, 2019. évi pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival együtt4,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti megbízhatósági nyilatkozatára5,

– tekintettel a Tanács által a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása 
tekintetében a végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésről szóló ...-i ajánlásra 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

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

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

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 

1 HL L 67., 2019.3.7.
2 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
3 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
4 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
5 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
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hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre6 és különösen annak 69., 260., 261. és 262. cikkére,

– tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott 
végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 
19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre7 és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

– tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott 
végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi 
rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 2004. 
szeptember 21-i 1653/2004/EK bizottsági rendeletre8 és különösen annak 66. cikke első 
és második bekezdésére,

– tekintettel az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és 
a 2008/593/EK határozattal módosított 2007/60/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 23-i 2013/801/EU bizottsági végrehajtási határozatra9,

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, a Kulturális és 
Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. mentesítést ad az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség igazgatója 
számára az ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan / elhalasztja az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 
igazgatója számára az ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan adandó mentesítésről szóló határozatát;

2. ismerteti észrevételeit az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános 
költségvetésének végrehajtására (III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek) 
vonatkozó mentesítésről szóló határozatok szerves részét képező állásfoglalásban;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, az Európai Unió 2019. évi pénzügyi 
évre szóló általános költségvetésének (III. szakasz – Bizottság) végrehajtására vonatkozó 
mentesítésről szóló határozatot és az e határozatok szerves részét képező állásfoglalást az 
Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

6 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
7 HL L 11., 2003.1.16., 1. o.
8 HL L 297., 2004.9.22., 6. o.
9 HL L 352., 2013.12.24., 65. o.
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8. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó elszámolás lezárásáról, III. szakasz – Bizottság
(2020/2140(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére1,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves 
beszámolójára (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– tekintettel a Bizottság által benyújtott, a 2018. évi mentesítés nyomon követéséről szóló 
jelentésre (COM(2020)0311), és az azt kiegészítő részletes válaszokra,

– tekintettel a Bizottság az uniós költségvetésről szóló 2019. évi éves gazdálkodási és 
teljesítményjelentésére (COM(2020)0265),

– tekintettel a Bizottságnak a 2019-ben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló, a 
mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2020)0268) és az 
ahhoz csatolt bizottsági belső munkadokumentumra (SWD(2020)0117),

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés 
végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt3, az Európai 
Unió költségvetésének teljesítményéről (2019. év végi állapot) szóló számvevőszéki 
jelentésre, az intézmények válaszaival együtt4, valamint a Számvevőszék 
különjelentéseire,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti megbízhatósági nyilatkozatára5,

– tekintettel a Tanács által a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása 
tekintetében a Bizottság számára adandó mentesítésről szóló ...-i ajánlásra (00000/2021 
– C9-0000/2021),

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

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

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 

1 HL L 67., 2019.3.7., 1. o.
2 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
3 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
4 HL C 351., 2020.10.21., 7. o.
5 HL C 384., 2020.11.13., 1. o.
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1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre6 és különösen annak 69., 260., 261. és 262. cikkére,

– tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott 
végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 
19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre7 és különösen annak 14. cikke (2) és (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, a Kulturális és 
Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. jóváhagyja az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére 
vonatkozó elszámolás lezárását / elhalasztja az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre 
szóló általános költségvetésére vonatkozó elszámolás lezárását;

2. ismerteti észrevételeit az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános 
költségvetésének végrehajtására (III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek) 
vonatkozó mentesítésről szóló határozatok szerves részét képező állásfoglalásban;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek és az Európai Beruházási Banknak, 
valamint a tagállamok parlamentjeinek és nemzeti és regionális ellenőrző szerveinek, és 
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

6 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
7 HL L 11., 2003.1.16., 1. o.
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9. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ 
INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó mentesítésről szóló határozatok szerves részét képező észrevételekkel, III. 
szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
(2020/2140(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, III. szakasz – Bizottság,

– tekintettel a végrehajtó ügynökségek 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozataira,

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, a Kulturális és 
Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

mivel

A. az uniós költségvetés a közös szakpolitikai célkitűzések elérésének fontos eszköze, és a 
tagállamok általános államháztartási kiadásainak és az Unió összes közkiadásának 
átlagosan 2,1 %-át teszi ki;

B. amikor a Parlament mentesítést ad a Bizottságnak, ellenőrzi és értékeli, hogy a forrásokat 
helyesen használták-e fel, és a szakpolitikai célok megvalósultak-e;

C. a 2019. évi mentesítési eljárás egy olyan évre vonatkozik, amelyet az európai parlamenti 
választásokkal és a 2019. július 2-án kezdődött új jogalkotási ciklussal járó politikai és 
intézményi átmenet, valamint az új Bizottság kinevezése jellemez, amely 2019. december 
1-jén lépett hivatalba és új politikai prioritásokat határozott meg, például az európai zöld 
megállapodást és egyre nagyobb hangsúlyt fektet az Unió digitalizálására;

D. az új koronavírus (Covid19) okozta járvány kitörése nem tette szükségessé az Unió 2019. 
évi éves beszámolójában szereplő számadatok kiigazítását; 2020-ban és az elkövetkező 
években azonban a Covid19-járvány jelentős globális hatást fog gyakorolni, és jelentős 
hatással lesz az uniós költségvetésre, és e tekintetben 2020-tól kezdődően az Unió 
azonnali reagálási kezdeményezéseinek végrehajtása hatással lesz több eszköznek és 
forrásnak az Unió pénzügyi kimutatásaiban való megjelenítésére, értékelésére vagy 
átsorolására; 
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Politikai prioritások

1. az uniós költségvetés végrehajtása tekintetében kiemeli, hogy tiszteletben kell tartani a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 317. cikkében foglalt elvét;

2. rámutat, hogy a költségvetési rendelet 61. cikke 2018 augusztusa óta kibővítette az 
összeférhetetlenség fogalmát; hangsúlyozza a Bizottság felelősségét annak biztosítása 
érdekében, hogy ezeket a rendelkezéseket kellő gondossággal hajtsák végre Unió 
egészében, és hogy az összeférhetetlenség minden formáját hatékonyan és eredményesen 
kezeljék az uniós költségvetés végrehajtása során;

3. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a tagállamok által az összeférhetetlenség 
elkerülése érdekében hozott megelőző intézkedések megfelelő értékelését; üdvözli e 
tekintetben a költségvetési rendelet szerinti összeférhetetlenségek elkerülésére vonatkozó 
bizottsági iránymutatásokat, amelyeket 2020 augusztusában küldtek meg a 
tagállamoknak, azzal a céllal, hogy előmozdítsák az összeférhetetlenségre vonatkozó 
szabályok egységes értelmezését és alkalmazását, és felhívják a figyelmet e szabályok 
alkalmazhatóságára, többek között a megosztott irányítással kapcsolatban is;

4. üdvözli a Bizottság által 2019 áprilisában az OLAF kezdeményezésére elfogadott új, 
csalás elleni szervezeti stratégiát, melynek célja, hogy bővítse a Bizottság csalással 
kapcsolatos ismereteit és elemzési képességét a csalás elleni fellépés irányítására, 
biztosítsa a szervezeti egységek és a végrehajtó ügynökségek közötti együttműködést a 
csalás elleni küzdelem terén, valamint erősítse a csalás elleni küzdelem szervezeti 
felügyeletét;

5. támogatja a Számvevőszék ajánlásait, és arra ösztönzi a Bizottságot és más érintett 
feleket, hogy azokat a lehető leghamarabb hajtsák végre, kiemelve az alábbi legfontosabb 
és legsürgősebb ajánlásokat;

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata

6. üdvözli, hogy a Számvevőszék megbízhatónak tartja az Unió 2019. évi beszámolóját, és 
hogy a Számvevőszék arra a következtetésre jutott, hogy 2019-ben a bevételek lényegi 
hibától mentesek voltak;

7. mélységesen sajnálja azonban, hogy a Számvevőszéknek négy év után ismét elutasító 
záradékot kellett kiadnia a beszámoló alapjául szolgáló kiadások jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről;

8. megjegyzi, hogy az elutasító záradék okai a következők:

a. a kifizetések esetében a Számvevőszék által megállapított legvalószínűbb 
hibaarány növekedése az előző évekhez képest, mivel a kifizetéseket 2019-ben 
2,7 %-os legvalószínűbb hibaarány jellemezte (a 2018. évi 2,6 %-hoz és a 2017. 
évi 2,4 %-hoz képest);

b. a kiadások több mint felét (53,1 %) lényeges hibaszint jellemezte, főként a 
költségtérítés-alapú kiadások tekintetében, ahol a hibaszint elérte a 4,9 %-ot 
(szemben a 2018. évi 4,5 %-kal és a 2017. évi 3,7 %-kal); megjegyzi, hogy ez a 



PR\1211752HU.docx 23/61 PE655.922v01-00

HU

növekedés nagyrészt a kohéziós kiadások növekedésének tudható be, mivel az e 
területen felmerült kiadások 2019-ben 66,9 milliárd euróra nőttek;  

9. rámutat, hogy akárcsak az elmúlt években, a magas kockázatú kiadások 2019. évi 74 %-
os (2018-ban 68 %-os) becsült hibaszintjéhez a legnagyobb mértékben továbbra is a 
gyakran összetett szabályok hatálya alá tartozó költségtérítés-alapú kifizetések 
támogathatósági hibái (azaz nem támogatható kiadások szerepeltetése a 
költségnyilatkozatokban, illetve a támogatásra nem jogosult projektek, tevékenységek 
vagy kezdeményezettek) járultak hozzá;

10. mélységesen sajnálja, hogy a Bizottság különleges szerepköre (ami a módszertanában is 
tükröződik), valamint a kontrollrendszer létfontosságú elemét képező utólagos 
ellenőrzések hiányosságai befolyásolják a Bizottság hibabecsléseit; 

11. megjegyzi, hogy a Számvevőszék 2019-ben a többéves pénzügyi keret négy fejezetére 
vonatkozóan határozott meg külön hibaarányokat: „Versenyképesség”, „Kohézió”, 
„Természeti erőforrások” és „Igazgatás”; rámutat arra, hogy a Számvevőszék 2019-ben 
4,4 %-ban állapította meg a „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” alatti kiadások 
legmagasabb becsült hibaszintjét;

12. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék nem becsülte meg a 3. (Biztonság és uniós 
polgárság) és a 4. (Globális Európa) fejezet alatti kiadások hibaszintjét; rámutat, hogy a 
hibaarányok megadása lehetővé tenné a pénzügyi évek közötti összehasonlítást;

13. megjegyzi, hogy a Számvevőszék összesen 126,1 milliárd EUR értékben ellenőrzött 
tranzakciókat (a 159,1 milliárd eurót kitevő összes uniós kiadásból), és hogy a 
Számvevőszék teljes ellenőrzési sokaságának legnagyobb részét (47,2 %) a „Természeti 
erőforrások” tették ki, amelyet a „Kohézió” (22,5 %) és a „Versenyképesség” (13,2 %) 
követett;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

14. megjegyzi, hogy 2019-ben a végleges költségvetésben rendelkezésre álló 
kötelezettségvállalási előirányzatokat csaknem teljes mértékben felhasználták (99,4 %-
os arányban), míg a kifizetési előirányzatok felhasználási aránya valamivel alacsonyabb 
volt (98,5 %);

15. sajnálja, hogy 2019-ben három költségvetés-módosítást fogadtak el, amelyek 0,4 milliárd 
euróval növelték a kötelezettségvállalási előirányzatokat és 0,3 milliárd euróval a 
kifizetési előirányzatokat;

16. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a fennálló kötelezettségvállalások tovább nőttek, és 2019 
végére 298,0 milliárd eurót tettek ki (szemben a 2018. évi 281,2 milliárd euróval); 
megjegyzi, hogy az éves költségvetésekben a kifizetési előirányzatok szintje az elmúlt 
években észrevehetően alacsonyabb volt a többéves pénzügyi keret felső határánál, ami 
a jövőben magasabb kifizetési igényekhez vezethet;

17. hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék szerint az esb-alapok (európai strukturális és 
beruházási alapok) teljes felhasználási aránya alacsonyabb volt, mint az előző többéves 
pénzügyi keret megfelelő évében, mivel 2019 végére a jelenlegi többéves pénzügyi keret 
teljes esb-előirányzatainak (465 milliárd EUR) csupán 40 %-át fizették ki a 
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tagállamoknak (2012 végére ez az arány 46 %-os volt); megjegyzi, hogy a jelenlegi 
többéves pénzügyi keretben csak kilenc tagállamban volt magasabb a felhasználási arány, 
mint az előző többéves pénzügyi keretben, és hogy a felhasználás üteme 2019-ben 
majdnem pontosan ugyanolyan maradt, mint 2018-ban; 

18. megjegyzi továbbá, hogy 2019 elejére – miután a jelenlegi többéves pénzügyi keret már 
öt éve hatályban volt – a megosztott irányítás alá tartozó pénzügyi eszközökön keresztül 
lekötött teljes esb-finanszírozásnak csak körülbelül 17 %-a jutott el a végső 
kedvezményezetthez;

19. megállapítja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az esb-alapok fel nem használt éves 
előfinanszírozásának jelentős részét (2019-ben 7,7 milliárd eurót) visszautalták az uniós 
költségvetésbe, főként a végrehajtás késedelme miatt; 

20. megjegyzi, hogy azok a fő pénzügyi kockázatok, amelyeknek az uniós költségvetés 2019-
ben ki volt téve, a közvetlenül az uniós költségvetés által fedezett hitelek formájában 
megvalósuló pénzügyi műveletekhez (53,7 %), valamint az uniós garanciaalapok által 
fedezett pénzügyi műveletekhez (46,3 %) kapcsolódtak; megállapítja, hogy az ESBA 
(Európai Stratégiai Beruházási Alap) garanciájához kapcsolódó lehetséges jövőbeli 
kifizetések hozzáadásával az uniós költségvetés által viselt teljes kockázat összege 2019 
végére elérte a 90,5 milliárd eurót; 

21. felszólítja a Bizottságot, hogy az általános költségvetés által fedezett garanciákról szóló 
éves jelentésben nyújtson teljes képet az uniós költségvetés kitettségéről, beleértve az 
ESBA-garancia, valamint az összes kapcsolódó jövőbeli pénzügyi művelet által generált 
kockázatokat is;

22. rámutat, hogy az Unió egyre nagyobb mértékben él az EBB-csoportnak nyújtott pénzügyi 
eszközökkel és költségvetési garanciákkal; emlékeztet arra, hogy jelenleg az EBB csoport 
azon műveletei, amelyeket nem az uniós költségvetés finanszíroz, ugyanakkor uniós 
célkitűzéseket szolgálnak, nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe;

23. megjegyzi, hogy az uniós költségvetésből finanszírozott vagy támogatott műveletek 
ellenőrzéséről szóló, a Bizottság, az EBB és a Számvevőszék közötti jelenlegi 
megállapodás 2020-ban lejár; ezt lehetőségnek tartja annak biztosítására, hogy a 
Számvevőszék ellenőrizhesse az EBB azon tevékenységeinek szabályszerűségét és 
teljesítményét is, amelyek nem tartoznak valamely konkrét uniós megbízatás hatálya alá; 

24. megjegyzi, hogy a monetáris politika csökkentette a munkavállalói juttatási kötelmek 
értékelésére alkalmazott hosszú távú kamatlábat (diszkontráta), amely most először 
negatívvá vált, és az uniós költségvetés év végi kötelezettségének jelentős, 17,2 milliárd 
eurós növekedéséhez vezetett; arra számít, hogy ez a tendencia folytatódni fog, mivel az 
EKB továbbra is laza monetáris politikát folytat, és megfelelő elővigyázatosságot kér;    

Ajánlások

25. felhívja a Bizottságot, hogy: 

 szorosan kövesse nyomon a kifizetési igényeket és intézményi hatáskörén belül 
tegyen lépéseket a kifizetési előirányzatok rendelkezésre állásának biztosítására, 
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figyelembe véve az elégtelen kifizetési előirányzatok kockázatát és a Covid19-
járványból eredő rendkívüli szükségleteket;

 a következő többéves pénzügyi keret során is készítsen éves jelentéseket a 
megosztott irányítás alá tartozó pénzügyi eszközökről, többek között az egyedi 
pénzügyi eszközök szintjén;

 az általános költségvetés által fedezett garanciákról szóló éves jelentésben nyújtson 
teljes képet az uniós költségvetés kitettségéről, beleértve az ESBA-garancia, 
valamint az összes kapcsolódó jövőbeli pénzügyi művelet által generált 
kockázatokat is;

 a Covid19-válsággal összefüggésben értékelje újra, hogy az uniós költségvetés 
kockázatoknak való kitettségének csökkentését célzó meglévő mechanizmusok 
elégségesek és megfelelőek-e, és vizsgálja felül az uniós költségvetésből nyújtott 
garanciákat fedező garanciaalapok tartalékfeltöltési célértékeit;

 nyújtson be éves jelentéseket arról, hogy a tartósan alacsony, rendkívül alacsony és 
negatív kamatlábak milyen hatást gyakorolhatnak az uniós költségvetésre;

26. felkéri a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy:

 szólítsa fel az EBB-t, hogy tegye lehetővé a Számvevőszék számára a konkrét uniós 
megbízatás alá nem tartozó finanszírozási tevékenységei szabályszerűségének és 
teljesítményének ellenőrzését is;

Az uniós költségvetés teljesítménye

27. üdvözli a Számvevőszéknek az uniós költségvetés 2019. év végi állapotát tükröző 
teljesítményéről szóló első különálló és teljes jelentését, és arra ösztönzi a 
Számvevőszéket, hogy az elkövetkező években folytassa e jelentés készítését és 
továbbfejlesztését;

28. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék azt állapította meg, hogy a Bizottság megfelelő 
eljárásokkal rendelkezik éves irányítási és teljesítményjelentésének, valamint a 
programok teljesítményértékelésének elkészítéséhez; egyetért a Számvevőszékkel abban, 
hogy a Bizottságnak a többéves pénzügyi keret időszakának végét követően továbbra is 
jelentést kell tennie a programok teljesítményéről;

29. ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa a teljesítményinformációk megbízhatóságának 
javítását, amely a programok sikerének értékelésére szolgáló alapvető eszköz; ennek 
magában kell foglalnia a Szabályozói Ellenőrzési Testületből levont tanulságok 
terjesztését, különösen a tervezéssel és a módszertannal kapcsolatban;

30. határozottan támogatja azt az ajánlást, hogy a Bizottság javítsa a célok meghatározásával 
és az alátámasztó adatokkal kapcsolatos magyarázatokat; a céloknak ambiciózusnak, de 
reálisnak, ugyanakkor megbízható adatok alapján mérhetőnek is kell lenniük; 
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az eredmény- és hatásmutatók alkalmasabbak a 
teljesítmény mérésére, mint az input- és outputmutatók;
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31. felhívja a Bizottságot, hogy teljesítményjelentéseibe foglalja bele a programok 
hatékonyságának és gazdaságosságának alaposabb elemzését, amint az információk 
rendelkezésre állnak, valamint a programok teljesítményét befolyásoló jelentős külső 
tényezők szisztematikusabb elemzését; a jelentésekben feltüntetett valamennyi 
teljesítménymutató tekintetében adjon egyértelmű értékelést arról, hogy azok jó úton 
haladnak-e a célértékek elérése felé; a teljesítményről adjon egyértelmű és 
kiegyensúlyozott értékelést, amely a program valamennyi célkitűzésére kellő 
részletességgel kiterjed;  

32. hangsúlyozza, hogy a költségvetési rendelet szerint a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás eredményességet, hatékonyságot és gazdaságosságot feltételez, és hogy 
a Bizottságnak mindhárom elemre összpontosítania kell;

Éves irányítási és teljesítményjelentés

33. megállapítja, hogy a Bizottság szerint a 2019-ben végrehajtott kötelezettségvállalási 
előirányzatok teljes összege 161 milliárd EUR volt: with EUR 81 billion allocated to 
Heading 1, split between Heading 1a ‘Competitiveness for growth and jobs’ (14% of the 
total budget) and Heading 1b ‘Economic, social and territorial cohesion’ (35% of the total 
budget), EUR 59 billion to Heading 2 ‘Sustainable growth: natural resources’ (37% of 
the total budget), EUR 4 billion to  Heading 3 ‘Security and citizenship’, EUR 12 billion 
to Heading 4 ‘Global Europe’. and EUR 6 billion on the Commission’s ‘administrative 
expenditure’ under Heading 5;    

34. megjegyzi, hogy 2019-ben az uniós költségvetésből származó kiadások 147 milliárd eurót 
tettek ki, amely 240 000 kifizetés között oszlik meg; rámutat, hogy a költségvetés 71 %-
át megosztott irányítás keretében hajtották végre, a fennmaradó részt pedig vagy 
közvetlenül a Bizottság költötte el (22 %), vagy közvetetten, megbízott szervezetekkel 
együttműködve (7 %) költötték el;

35. tudomásul veszi a Bizottság azon becslését, hogy 2019-ben az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kiadások 35 milliárd eurót tettek ki, ami az uniós költségvetés 21 %-ának 
felelt meg, és hogy a 2014–2020-as időszakban az uniós költségvetés kumulatív módon 
a teljes kiadások 19,8 %-ának megfelelő, 211 milliárd euróval járult hozzá az éghajlat-
politikai célkitűzésekhez, ami kissé elmarad az eredeti 20 %-os célkitűzéstől, mivel az 
időszak első éveiben alacsonyabbak voltak a hozzájárulások;  

36. megjegyzi, hogy a Bizottság 50 főigazgatójából 11 korlátozott nyilatkozatot adott ki a 
2019. évi éves tevékenységi jelentésében, összesen 18 fenntartást megfogalmazva 
(szemben 20 szervezeti egység 40 fenntartásával 2018-ban); rámutat, hogy 17 fenntartás 
esetében a Bizottság új „de minimis” szabályt alkalmazott, és ezeket a fenntartásokat a 
Bizottság már nem tekintette jelentősnek;

37. megállapítja, hogy a Bizottság szerint a visszaigazolt korrekciós intézkedések 2019-ben 
1,5 milliárd eurót tettek ki (ami 25 %-kal több, mint 2018-ban);

38. megállapítja, hogy 2019-ben a lezáráskori teljes kockázatra vonatkozó bizottsági becslés 
a vonatkozó kiadások 0,7 %-át tette ki (a 2018. évi 0,8 %-hoz képest); megjegyzi, hogy 
a kohéziós kiadásokhoz kapcsolódó magasabb kifizetéskori kockázat miatt a Bizottság 
becslése szerint a kifizetéskori kockázat összességében magasabb volt, mint a korábbi 
években, így értéke 2019-ben 2,1 % volt (a 2018. évi 1,7 %-hoz képest), de mivel a 
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becsült jövőbeli korrekciók is magasabbak voltak (1,4 %, szemben a 2018. évi 0,9 %-
kal), a Bizottság stabil lezáráskori kockázatot állapított meg, és mivel a lezáráskori 
kockázatra vonatkozó becslés kevesebb mint 2 %-os volt, a Bizottság úgy ítélte meg, 
hogy többéves kontrollrendszerei biztosították az uniós költségvetés hatékony védelmét; 
rámutat továbbá, hogy a Bizottság saját becslése szerint a lényegességi küszöböt 
meghaladó kifizetéskori kockázat által érintett kiadások összege nagyon magas, 67 
milliárd euró volt; 

39. megjegyzi, hogy a Bizottság kifizetési kockázatra vonatkozó saját becslése tekintetében 
a Számvevőszék a többéves pénzügyi keret egyes fejezeteivel kapcsolatban kiemelt 
bizonyos kérdéseket:

 Versenyképesség: az utólagos ellenőrzések nem elsősorban a megbízhatósági 
nyilatkozat vizsgált tárgyévében teljesített kifizetésekre és elszámolásokra 
terjednek ki, és nem mindig bizonyultak megbízhatónak;

 Természeti erőforrások: az ellenőrzési statisztikákban szereplő tagállami ellenőrzés 
nem vette figyelembe az összes hibát, és a Bizottság általi kiigazításokra volt 
szükség, míg a Bizottság kiigazításai általában átalányfinanszírozáson alapultak, és 
a tanúsító szervek munkája eredményeinek megbízhatósága korlátozott volt;

 Kohézió: az ellenőrző hatóságok ellenőrzései nem mindig voltak megbízhatónak;

 Globális Európa: azokban az országokban, ahol a projekteket végrehajtják, nem 
volt elegendő a helyszíni ellenőrzések száma, az ellenőrzések nem terjedtek ki a 
közbeszerzési eljárások releváns szempontjaira, széles volt a mozgástér az egyes 
hibák hatásának megbecsléséhez, valamint hiányoztak a mások által már ellenőrzött 
ügyletek saját tételes vizsgálatai;

Bevételek

40. megállapítja, hogy 2019-ben a teljes bevétel 163,9 milliárd eurót tett ki;

41. emlékeztet arra, hogy a bevételek többsége (88 %) a saját források három kategóriájából 
származik:

 a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló (GNI-alapú) saját források az uniós bevételek 
64 %-át teszik ki, és kiegyensúlyozzák az uniós költségvetést az összes egyéb 
forrásból származó bevétel kiszámítása után (minden tagállam hozzájárulása 
arányos mértékű, GNI-jüknek megfelelően);

 a tradicionális saját források (TOR) az uniós bevételek 13 %-át teszik ki, és a 
tagállamok által beszedett behozatali vámokat foglalják magukban (a teljes összeg 
80 %-át az uniós költségvetés kapja, a fennmaradó 20 %-ot pedig megtartják a 
tagállamok a beszedési költségek fedezésére);

 a hozzáadottérték-adón alapuló (héaalapú) saját forrás az uniós bevételek 11 %-át 
teszi ki (az e saját forráshoz tartozó hozzájárulásokat a tagállamok harmonizált 
héaalapjaira alkalmazott egységes kulcs alkalmazásával számítják ki);

42. megjegyzi, hogy a bevételek magukban foglalják az egyéb forrásokból kapott összegeket 
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is (a legjelentősebbek az uniós megállapodásokhoz és programokhoz kapcsolódó 
hozzájárulások és visszatérítések (az uniós bevételek 8 %-a), például az EMGA és az 
EMVA elszámolásához kapcsolódó bevételek, valamint a nem uniós országok kutatási 
programokban való részvétele);

43. aggodalmát fejezi ki a Számvevőszék által a nemzeti hatóságok által még be nem szedett, 
megállapított vámok kezelése terén feltárt hiányosságok miatt; megállapítja, hogy a 
Számvevőszék által felkeresett tagállamokban a következőket tárták fel: a vámtartozások 
késedelmes bejelentése (Lengyelország), az ilyen tartozások behajtásának késedelmes 
végrehajtása (Belgium, Németország és Lengyelország), valamint a számlákon 
lekönyvelt vámok helyes összegének igazolásához szükséges dokumentumok 
elégtelensége (Németország);

44. megállapítja a még be nem szedett vámok tagállami kezelésének hiányosságait, amint 
arról a Bizottság által 2019-ben kiadott 27 tradicionális sajátforrás-ellenőrzési jelentésből 
15 beszámolt (a 15 jelentés közül 10-ben szereplő ténymegállapításokat szisztematikus 
jellegűnek minősítették);

45. hangsúlyozza, hogy két fő rendszerszintű hiányosság az alulértékelt behozatal 
kockázatának csökkentését szolgáló vámellenőrzések folyamatára vonatkozó uniós szintű 
szabványok hiánya a vámunió egészében, valamint az a tény, hogy a tagállamok nem 
tudják azonosítani a legkockázatosabb gazdasági szereplőket uniós szinten az 
áruátengedést követő ellenőrzések tekintetében;

46. megjegyzi, hogy a Bizottság értékelése szerint a 28 tagállamból 24 részben kielégítő vagy 
nem kielégítő ellenőrzési stratégiával rendelkezett az alulértékelés kockázatainak 
kezelésére.

47. figyelembe veszi a tényt, hogy az áruátengedést követő ellenőrzések során a 
legkockázatosabb importőrök azonosítására és kiválasztására irányuló intézkedések 
hatását a vámunió egészében korlátozza, hogy még mindig nem áll rendelkezésre a 
gazdasági szereplők által végzett összes behozatalra vonatkozó uniós szintű adatbázis;

48. megjegyzi, hogy azon héa-fenntartások közül, amelyek a héaalap kiszámítását legalább 
tíz évig nyitva tartották, valamint a tradicionális saját forrásokkal kapcsolatos összes 
olyan kérdés közül, amelyek a bizottsági ellenőrzés óta több mint öt évig nyitva maradtak, 
a héa-fenntartásoknak csupán 15 %-a és a hagyományos saját forrásokkal kapcsolatos 
nyitott kérdések 34 %-a volt régóta érvényben lévő;

49. rámutat, hogy a Bizottság által alkalmazott és a Számvevőszék által vizsgált, régóta 
érvényben lévő nyolc héa-fenntartás közül öt a héairányelv esetleges be nem tartása miatt 
a tagállamok ellen indított kötelezettségszegési eljárásokhoz kapcsolódott;

50. megjegyzi, hogy a 122 régóta érvényben lévő hagyományos saját forrásokkal kapcsolatos 
nyitott kérdés közül a Számvevőszék által megvizsgált 54 eset alapján kiderült, hogy ezek 
Bizottság általi nyomon követése és lezárása rendkívül hosszú időt vett igénybe; 
sajnálattal állapítja meg, hogy a Bizottság nem hozott létre nyomon követési rendszert, 
amely a hagyományos saját forrásokkal kapcsolatos nyitott kérdéseket jelentőségük 
(pénzügyi hatásuk vagy nem pénzügyi hiányosságok esetén rendszerszintű jelentőségük) 
szerint rangsorolná; 
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51. emlékeztet arra, hogy a GNI-ellenőrzések többéves ciklusai során a Bizottság azt 
vizsgálja, hogy a tagállamok által a nemzeti számlájuk összeállításakor alkalmazott 
eljárások megfelelnek-e az ESA 2010-nek, valamint hogy a GNI-adatok 
összehasonlíthatóak, megbízhatóak és teljes körűek-e. tudomásul veszi, hogy az 
ellenőrzési ciklus lezárása új, konkrétabb fenntartásokat eredményezett, például egy 
olyan fenntartást, amely lehetővé tette valamennyi tagállam GNI-adatainak 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy azok pontosabb becslést tartalmazzanak a 
multinacionális vállalatok kutatási és fejlesztési (K+F) eszközeire vonatkozóan, ezt a 
becslést ugyanis megnehezíti a globalizáció és az, hogy az ilyen eszközök könnyen lépik 
át az országhatárokat (a Bizottság a tagállamokkal együtt 2022 szeptemberéig folytatja 
annak értékelését, hogy a multinacionális vállalatok K+F-eszközeit megfelelően 
értékelik-e a tagállamok nemzeti számláiban);

52. sajnálja, hogy a Költségvetési Főigazgatóság (DG BUDG) immár negyedik éve 
fenntartást fogalmazott meg az Egyesült Királyság által beszedett tradicionális saját 
források értékével kapcsolatban, mivel az ország nem bocsátotta az uniós költségvetés 
rendelkezésére a textiltermékekkel és lábbelikkel kapcsolatos vámkiesés összegét, 
miközben az alulértékeléses csalások köre további uniós tagállamokra terjedt ki, ami a 
tradicionális saját források további potenciális veszteségeit eredményezi;

53. megjegyzi, hogy a Bizottság szerint a bevételi oldalon 3,0 milliárd EUR-val magasabb 
volt a GNI-bevétel, mivel a GNI-alapok aktualizálása miatt módosítani kellett egyes 
korábbi (többnyire a 2012–2017 közötti évekre vonatkozó) összegeket;

Ajánlások

54. felszólítja a Bizottságot, hogy

 az alábbiak révén nyújtson rendszeres támogatást a tagállamoknak ahhoz, hogy az 
áruátengedést követő ellenőrzésekre a legkockázatosabb importőröket válasszák ki:

a. releváns importadatok gyűjtése és elemzése uniós szinten, és az elemzés 
eredményeinek megosztása a tagállamokkal;

b. amint a „Surveillance III” rendszer működésbe lép, iránymutatás nyújtása 
arra vonatkozóan, hogy az új rendszeren belül hogyan kell elvégezni az 
adatelemzést;

 az alábbiak révén vizsgálja felül eljárásait:

a. a hagyományos saját forrásokkal kapcsolatos nyitott kérdések nyomon 
követésére szolgáló rendszer létrehozása olyan mennyiségi és minőségi 
kritériumok alapján, amelyek fontossági sorrendbe rendezik a 
tagállamokban feltárt hiányosságokat, valamint

b. határidők megállapítása a tagállamok számára az ilyen hiányosságok 
kezelésére és a nyomonkövetési intézkedésekre, beleértve a késedelmi 
kamatok kiszámítását és az uniós költségvetés rendelkezésére bocsátandó 
összegek visszafizettetését.

Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

55. megjegyzi, hogy az 1a. alfejezet („Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért”) 
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kifizetései 21,7 milliárd EUR-t tettek ki, és a következő programokon és szakpolitikákon 
keresztül kerültek folyósításra:

 „Kutatás”: az alfejezet költségvetésének legfeljebb 55,2%-a, azaz 11,9 milliárd 
EUR;

 „Oktatás, képzés, ifjúság és sport”: az alfejezet költségvetésének legfeljebb 13,2%-
a, azaz 2,8 milliárd EUR;

 „Közlekedés és energia”: az alfejezet költségvetésének legfeljebb 11,3%-a, azaz 2,5 
milliárd EUR;

 „Világűr”: az alfejezet költségvetésének legfeljebb 7,6%-a, azaz 1,7 milliárd EUR;

 „Egyéb fellépések és programok”: az alfejezet költségvetésének legfeljebb 12,7%-
a, azaz 2,8 milliárd EUR;

56. megjegyzi, hogy a fő programok a Horizont 2020 (H2020) és a hetedik kutatási 
keretprogram (FP7)1 a kutatás és az innováció terén, valamint az Erasmus+ az oktatás, a 
képzés, az ifjúságpolitika és a sport területén, a Galileo, az EGNOS, az ITER és a CEF 
mint nagy infrastrukturális projektek, az ESBA mint garanciaalap; 

57. figyelembe veszi, hogy e programok kiadásai a különféle projektekben részt vevő, a köz-, 
illetve a magánszférában tevékenykedő kedvezményezetteknek nyújtott támogatás 
formáját öltik, és a Bizottság azokat zömében közvetlenül (többek között végrehajtó 
ügynökségeken keresztül) kezeli; tudomásul veszi, hogy az Erasmus+ esetében a 
támogatások túlnyomó részét (körülbelül 80%-át) tagállami ügynökségek kezelik a 
Bizottság nevében;

A Számvevőszék megállapításai

58. aggasztónak tartja, hogy a 130 vizsgált tranzakcióból 51 (39%) esetében merült fel hiba;

59. mélyen aggódik amiatt, hogy a Számvevőszék által számszerűsített 28 hiba alapján a 
becsült hibaszint 4,0%; emlékeztet arra, hogy ez az adat közel esik a Számvevőszék által 
2015-ben, 2016-ban és 2017-ben megállapított értékekhez;

60. hangsúlyozza, hogy a hetedik keretprogram és a Horizont 2020 kiadásai továbbra is 
nagyobb kockázattal járnak és ezek a hibák fő forrásai, miközben a Számvevőszék a 80 
vizsgált kutatási és innovációs tranzakció közül 24-nél talált nem támogatható költséggel 
kapcsolatos számszerűsíthető hibát (a hetedik keretprogramnál a vizsgált 10-ből 3 
esetben, a Horizont 2020-nál 70-ből 21 esetben, 2019-ben erre az alfejezetre nézve ezek 
tették ki a Számvevőszék által becsült hibaszint 78%-át); 

61. sajnálja, hogy a hibák 60%-át „nem támogatható közvetlen személyzeti költségek” 
okozták; hangsúlyozza, hogy a Horizont 2020 keretében a személyzeti költségek 
bejelentésére vonatkozó szabályok egyszerűsítésére irányuló törekvések ellenére 
kiszámításuk továbbra is jelentős hibaforrást képez a költségnyilatkozatokban; támogatja 

1 A 2007–2013-as évekre
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a Számvevőszék azon véleményét, hogy a személyzeti költségek kiszámításának 
módszere a H2020 keretében több szempontból bonyolultabbá vált, ami növeli a 
hibakockázatot (a számszerűsíthető hibákkal érintett 24 tranzakció közül 23 abból eredt, 
hogy helytelenül alkalmazták a személyzeti költségek kiszámításának módszertanát);  

62. rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a „jogellenes/megkülönböztető 
kiválasztási/odaítélési kritériumok” a hibák 16%-át tették ki;

63. hasonlóképpen sajnálatosnak tartja, hogy a hibák 15%-át „nem támogatható egyéb 
közvetlen költségek (héa, utazás, felszerelés)” tették ki;

64. figyelembe veszi, hogy más programok és tevékenységek esetében a Számvevőszék a 
mintában szereplő 50 tranzakcióból 4-nél talált számszerűsíthető hibát (a hibák az 
Erasmus+ és a CEF programok projektjeit érintették);

65. hangsúlyozza, hogy a kkv-kat nagyobb valószínűséggel érintik a hibák, mint más 
kedvezményezetteket, mivel a megállapított számszerűsíthető hibák több mint fele (28-
ból 17) kapcsolódott magánszektorbeli kedvezményezettek támogatásához, noha a 
mintában szereplő 130 tranzakció közül csak 42 (32%) volt ilyen jellegű (a kkv-k a minta 
12%-át tették ki, de a számszerűsíthető hibák 21%-a kapcsolódott hozzájuk); 

66. megjegyzi, hogy a Számvevőszék által ellenőrzött kutatási projektek közül 22 az eurótól 
eltérő pénznemben valósult meg, míg tíz ilyen projekt esetében nem a szabályokban előírt 
árfolyamot alkalmazták (az ilyen hibák pénzügyi hatása önmagában nem lényeges, de 
gyakoriságuk a szabályok ismeretének hiányát mutatja);

67. hangsúlyozza, hogy ha a Bizottság a rendelkezésére álló összes információt megfelelően 
felhasználta volna, a becsült hibaszint 1,1 százalékponttal kisebb lett volna erre az 
alfejezetre;

Ajánlások 

68. felszólítja a Bizottságot, hogy

 végezzen több célzott ellenőrzést a kkv-k kifizetési kérelmeire nézve, és fokozza a 
H2020 támogatási szabályairól szóló tájékoztatási kampányát, különösen e fontos 
kedvezményezettekre összpontosítva;

 hívja fel ismét a H2020 valamennyi kedvezményezettjének figyelmét a személyzeti 
költségek kiszámítására és bejelentésére vonatkozó szabályokra, különös figyelmet 
fordítva a fő hibatípusokra;

 a következő kutatási keretprogramban (Európai horizont) egyszerűsítse le még 
inkább a személyzeti költségekre vonatkozó szabályokat;

 a H2020-nál tegyen intézkedéseket a Számvevőszék által az utólagos 
ellenőrzésekről végzett áttekintés nyomán a dokumentáció, a mintavétel 
következetessége és az ellenőrzési eljárások minősége kapcsán tett észrevételeket 
illetően; valamint a kiszervezett ellenőrzések harmadik fordulója során megfelelő 
intézkedésekkel biztosítsa, hogy az ellenőrök teljes mértékben tisztában legyenek a 
H2020 szabályaival, és ellenőrizze munkájuk minőségét;
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Teljesítmény: Horizont 2020

69. hangsúlyozza, hogy az „Európa ipari vezető szerepe a kutatás, a technológiai fejlesztés, 
a demonstráció és az innováció révén számos alaptechnológiában és ipari 
technológiában” című 5. egyedi célkitűzés keretében a programindokolás azt mutatja, 
hogy a program nem halad jó úton a szabadalmi bejelentések tekintetében kitűzött cél 
elérése felé, miközben a programindokolás az odaítélt szabadalmakról is tájékoztatást ad, 
ami jobb teljesítménymérő, de célokat és részcélokat nem jelöl meg; 

70. hangsúlyozza, hogy az 5. egyedi célkitűzés „az adott vállalkozásnál, illetve a piacon 
újdonságnak számító innovatív megoldásokat bevezető vállalkozások részaránya a 
résztvevők között” elnevezésű mutatójával összefüggésben a programindokolás sem 
részcélokat, sem célokat nem említ e mutató tekintetében; ezért ez a mutató nem 
használható fel annak értékelésére, hogy a program jól alakul-e, ami csökkenti e mutató 
hasznosságát;

71. rámutat, hogy a „minden ember élethosszig tartó egészségének és jólétének javítása” 
elnevezésű 8. egyedi célkitűzéssel összefüggésben a célértéket a 2020-as évre vonatkozó 
fejezet említi, de úgy kell értelmezni, hogy akkor valósul meg, „[…] amikor a 
Horizont 2020 keretében finanszírozott utolsó fellépések is lezárulnak”, miközben a 
programindokolás megemlíti, hogy „a célok a társadalmi kihívások pillérének egészére 
vonatkoznak (8–14. sz. egyedi célkitűzések), nem pedig az egyes egyedi célkitűzésekre”, 
vagyis ezzel értelmetlenné válik a tényleges érték és a célérték összevetése; 

72. felszólítja a Bizottságot, hogy

 kommunikáljon jobban a pályázókkal és a kedvezményezettekkel (jobb eljárások 
és ellenőrzések kialakítása az ügyfélszolgálati funkciók, különösen a RES 
tekintetében, valamint a figyelem felhívása azon eszközökre, amelyek segítségével 
a kedvezményezettek bejelenthetik a következetlen bánásmódot a pályázati 
folyamat vagy a projektjeik végrehajtása során; a résztvevői portált érintő 
fennmaradó technikai problémák megoldása, a portál kialakításának, az azon való 
navigálásnak és keresési funkciójának javítása);

 fokozza az átalányösszegek tesztelését (a Horizont 2020 keretében már közzétett 
felhívások eredményének elemzése és az azokról való jelentéstétel, amint az első 
eredmények rendelkezésre állnak; nagyobb kiterjedésű új kísérleti 
kezdeményezések indítása a legmegfelelőbb projekttípusok azonosítása, a 
lehetséges hátrányok értékelése és a megfelelő korrekciós intézkedések kidolgozása 
érdekében);

 alkalmazza nagyobb mértékben a pályázatok kétlépcsős értékelését (több olyan 
téma azonosítása érdekében, ahol a pályázatok kétlépcsős értékelésének 
alkalmazása csökkentheti a sikertelen pályázók adminisztratív terheit, ugyanakkor 
a lehető legrövidebb időt biztosítva a támogatás odaítéléséhez, ha a piac elérésének 
gyorsasága kritikus fontosságú);

 vizsgálja felül az értékelő szakértők javadalmazási feltételeit (a napi javadalmazási 
ráta frissítése és a szakértők számára a projektjavaslatok megbízható értékelésének 
elvégzéséhez szükséges idő újraértékelése);
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 stabilizálja a résztvevőkre vonatkozó szabályokat és iránymutatásokat (a 
keretprogramok között a részvételi szabályok tekintetében folytonosság 
fenntartása, ahol csak lehetséges; az iránymutatások lehető legkisebb mértékben 
való módosítása a keretprogram végrehajtása során; a munkaidő-kimutatási lapok 
egyszerűsítése a tevékenységek szükségtelen munkacsomagonkénti bejelentésének 
elkerülése érdekében; a szokásos költségelszámolási gyakorlatok szélesebb körű 
elfogadása lehetőségének megvizsgálása, különösen a személyzeti költségek 
tekintetében);

 javítsa a kiszervezett utólagos ellenőrzések minőségét (a kiszervezett utólagos 
ellenőrzések minőségének vizsgálatára szolgáló mechanizmusok javítása és az 
ilyen ellenőrzések felgyorsítása);

 egyszerűsítse tovább a kkv-knak szóló eszközeit és iránymutatását (oly módon, 
hogy csak minimális teher háruljon a kkv-kra, különösen pedig az induló innovatív 
vállalkozásokra, amelyek nem rendelkeznek a bonyolult eszközöket és 
iránymutatást kezelni képes erőforrásokkal és személyzettel);

Teljesítmény: Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA)

73. emlékeztet arra, hogy az ESBA általános célkitűzése „a növekedést előmozdító 
beruházások támogatása az uniós prioritásokkal összhangban”; egyedi célkitűzése pedig 
„az EBB csoport finanszírozási és beruházási műveletei volumenének növelése a kiemelt 
területeken”;

74. aggódik amiatt, hogy a rendelkezésre álló teljesítményinformációk a jóváhagyott 
műveletek kapcsán mozgósított beruházásokról, a jóváhagyott projektek számáról, a 
multiplikátorhatásokról és a tagállamok lefedettségéről ugyan tartalmaznak részleteket, 
de az öt mutató egyike sem követi nyomon az általános célkitűzésben körvonalazott fő 
területeken a kockázati szintet vagy az érvényesülést;

75. rámutat, hogy a mutatók nem mérik a voltaképpeni egyedi célkitűzés, vagyis az EBB-
finanszírozás volumenének növelése felé történő előrehaladást, különös tekintettel a 
kockázatosabb műveletekre;

76. emlékeztet arra, hogy az ESBA eredményesen finanszírozta további jelentős beruházások 
támogatását, de egyes esetekben túlbecsülte azt, hogy az ESBA ténylegesen mennyi 
további beruházást eredményezett a reálgazdaságban (az ESBA értékelése és a 
Számvevőszék különjelentése2 azt is kiemelte, hogy a finanszírozás teljes volumene nem 
tulajdonítható kizárólag az ESBA-nak);

77. megjegyzi, hogy a mozgósított beruházásokra vonatkozóan bejelentett becslés azonban 
nem veszi figyelembe, hogy az ESBA bizonyos műveletei más EBB-műveleteket vagy 
uniós pénzügyi eszközöket váltottak ki, illetve hogy az ESBA-támogatás egy részét olyan 
projektekre költötték, amelyeket más forrásokból is finanszírozni lehetett volna, még ha 
nem is azonos feltételek mellett;

2 A Számvevőszék 3/2019. sz. különjelentése: „Európai Stratégiai Beruházási Alap: még tenni kell az ESBA 
teljes sikeréért”, 81. bekezdés.
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78. hangsúlyozza, hogy az ESBA-ról szóló 2019-es EBB-jelentés szerint az ESBA 
tranzakcióinak zöme úgynevezett „különleges tevékenység”, amely meghatározása 
szerint magasabb kockázattal jár, mint az EBB szokásos műveletei (a 2019-ben aláírt új 
ilyen tevékenységek volumene 15 milliárd euró volt, vagyis az az évi teljes EBB-
hitelmennyiség 25%-a, míg az ESBA előtti szint még 10% alatt maradt);

79. hangsúlyozza, hogy a Bizottság független értékelése szerint az ESBA elindítása óta 
számos új, kockázatosabb terméket vezettek be, például az infrastruktúra- és 
innovációkeret kapcsán pénzügyi közvetítők által kínált tőke- és kockázatmegosztási 
eszközöket;

80. aggódik a földrajzi eloszlás miatt (2019 végén az EU-15-re jutott az aláírt műveletek 
80%-a, ami nagyobb, mint a GDP és a bruttó állóeszköz-felhalmozás alapján mért 
gazdasági súlyuk, míg az EU-13-ra csak 10%, a fennmaradó rész az „egyéb” kategóriába 
sorolható, és elsősorban több országot érintő projektekkel kapcsolatos);

81. felhívja a Bizottságot és az EBB-t, hogy

 vizsgálják felül az ESBA keretében a magasabb kockázatú EBB-termékek 
használatát (a nemzeti fejlesztési bankokkal folytatott ESBA-műveletek esetében 
az EBB-nek – kellően indokolt esetben – keresnie kell a lehetőségeket az alárendelt 
kölcsönök szélesebb körének felhasználására; ez elősegítené annak biztosítását, 
hogy az ESBA-finanszírozás kiegészítse a nemzeti fejlesztési bankok és 
intézmények által nyújtott finanszírozást; az EBB-nek továbbá elő kell mozdítania 
a megfelelő kockázatmegosztási termékek használatát valamennyi nemzeti 
fejlesztési bank és intézmény esetében, különös tekintettel azokra, amelyek jelenleg 
alulreprezentáltak az ESBA-műveletekben); adjanak megbízást az ESBA keretében 
biztosított magasabb kockázatú EBB-termékek közép- és hosszú távú kockázati 
profiljáról szóló tanulmány készítésére;  

 ösztönözzék az uniós pénzügyi eszközök és az uniós költségvetési garanciák 
egymást kiegészítő jellegét (az új többéves pénzügyi keret programjai keretében a 
Bizottságnak javasolnia kell, hogy az uniós pénzügyi eszközök az elérendő 
szakpolitikai célkitűzések tekintetében koherensek és kiegészítő jellegűek 
legyenek, az eszközök közötti verseny elkerülése érdekében);

 javítsák annak értékelését, hogy az esetleges ESBA-projekteket más forrásokból is 
finanszírozni lehetett volna-e (az EBB-nek a projekt értékelési szakaszában 
mérlegelnie kell, hogy az valószínűleg más finanszírozási források helyébe lép-e. 
Az EBB-nek fel kell használnia ezt az információt az ESBA-műveletek 
támogathatóságának értékeléséhez.);

 készítsenek jobb becslést a mozgósított beruházásokról (a Bizottság és az EBB által 
közösen kidolgozott, az ESBA multiplikátorhatásának kiszámítására szolgáló 
módszertan a kettős beszámítás megelőzése érdekében tartalmazzon arányos 
intézkedéseket annak elősegítésére, hogy időben kiszűrjék és korrigálják az olyan 
eseteket, amikor az EBB közvetlenül és különböző ESBA-műveletek révén 
közvetetten is támogatja ugyanazt a beruházást);

 javítsák az ESBA által támogatott beruházások földrajzi eloszlását (a Bizottságnak 
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és az EBB-nek az ESBA irányítóbizottságán keresztül értékelnie kell a megfigyelt 
földrajzi eloszlás kiváltó okait, és ajánlásokat kell megfogalmazniuk az ESBA 
hátralévő végrehajtási időszakában meghozandó intézkedésekre vonatkozóan. Az 
ESBA irányítóbizottságának értékelnie kell a meghozott intézkedések hatását);

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

82. megjegyzi, hogy az 1b. alfejezet („Gazdasági, társadalmi és területi kohézió”) kifizetései 
53,8 milliárd EUR-t tettek ki, és a következő programokon és szakpolitikákon keresztül 
kerültek folyósításra:

 Európai Regionális Fejlesztési Alap és egyéb regionális műveletek: az alfejezet 
költségvetésének legfeljebb 54,9%-a, azaz 29,6 milliárd EUR;

 „Kohéziós Alap”: az alfejezet költségvetésének legfeljebb 16,4%-a, azaz 8,8 
milliárd EUR;

 „Európai Szociális Alap”: az alfejezet költségvetésének legfeljebb 25,9%-a, azaz 
13,9 milliárd EUR;

 „Egyéb programok”: az alfejezet költségvetésének legfeljebb 2,8%-a, azaz 1,5 
milliárd EUR;

83. emlékeztet arra, hogy a Gazdasági, társadalmi és területi kohézió alfejezet keretében a 
tagállamok az egyes programozási időszakok kezdetén rendszerint többéves operatív 
programokat (OP) nyújtanak be a többéves pénzügyi keret teljes időtartamára nézve; a 
Bizottság jóváhagyását követően az operatív programok végrehajtásáért a Bizottság (a 
Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO), valamint a Foglalkoztatás, 
Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatósága (DG EMPL)) és a tagállamok 
közösen felelnek;

A Számvevőszék megállapításai

84. aggasztónak találja, hogy a 236 vizsgált tranzakció alapján az ellenőrző hatóságok 29 
hibát nem tártak fel, míg korábban 64 hibát feltártak, és a programhatóságok által 
alkalmazott korrekciók alapján (mindkét programozási időszakban összesen 334 millió 
EUR értékben) a Számvevőszék a hibaszintet 4,4%-ra becsüli;

85. megjegyzi, hogy a mintában szereplő 236 tranzakcióra nézve az ellenőrző hatóságok 64 
számszerűsíthető hibáról számoltak be a bizonyossági/zárócsomagban, és ezek a hibák 
nem támogatható költségeket (39) és a közbeszerzést (24), valamint hiányzó lényeges 
bizonylatokat érintettek (egy hiba);

86. sajnálja, hogy a hibák 55%-át „nem támogatható projektek” okozták; megjegyzi, hogy a 
2014–2020-as programozási időszakra nézve öt olyan ERFA-projekt volt, amelyeknél 
olyan kedvezményezettek vagy műveletek részesültek támogatásban, amelyek nem 
feleltek meg az alkalmazandó rendeletben és az operatív programokban meghatározott 
támogathatósági feltételeknek;

87. sajnálja, hogy a „belső piaci szabályok megsértése” 24%-ot tett ki (az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok megsértése: 9%; a közbeszerzési szabályok súlyos 
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megsértése: 15%);

88. sajnálja, hogy a hibák 12%-át „nem támogatható kiadások” okozták;

89. nagyon aggódik a számvevőszéki mintában szereplő több ellenőrző hatóság munkája 
tekintetében feltárt hiányosságok miatt, amelyek jelenleg korlátozzák az azok 
tevékenységére való támaszkodást (az újraszámított arány a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó 20 bizonyossági csomagból kilencben meghaladta a 2%-os lényegességi 
küszöböt, a Bizottság nyolc bizonyossági csomag esetében 2% felettire igazította a 
fennmaradó hibaarányt); 

90. megjegyzi, hogy a Számvevőszék a mintában szereplő tranzakciók közül 120-ra (55%) 
nézve tudott az ellenőrző hatóságok munkájának áttekintése alapján következtetést 
levonni; nagyon aggódik amiatt, hogy a Számvevőszék munkájuk hatókörével, 
minőségével, illetve dokumentálásával kapcsolatban 100 tranzakció (45%) esetében 
állapított meg hiányosságokat, ezért a Számvevőszéknek újra el kellett végeznie a 
megfelelő ellenőrzési eljárásokat;

91. hangsúlyozza, hogy 2019-ben a Bizottság 26 szabályszerűségi ellenőrzést végzett (a DG 
REGIO 14-et, a DG EMPL pedig 12-t) 11 tagállamban, és ezekről a szabályszerűségi 
ellenőrzésekről szóló jelentéstervezeteiben arra a következtetésre jutott, hogy az 
ellenőrző hatóságok 2017/2018-as számviteli évre vonatkozó éves kontrolljelentéseiben 
szereplő fennmaradó hibaarányokat alábecsülték (a Bizottság ezért megnövelte ezeket az 
arányokat);  

92. megjegyzi, hogy a szabályszerűségi ellenőrzések közül 13 (ebből 5-öt a DG REGIO és 
8-at a DG EMPL végzett) 2020 májusáig lezárult, de ezen ellenőrzések felénél a 
fennmaradó hibaarány még nem volt végleges;

93. rámutat, hogy a gyakorlatban a 2019. évi éves tevékenységi jelentésekben 
megfogalmazott fenntartások többsége főként a 2018/2019-es beszámoló hibaarányain 
alapult, amelyet még nem fogadtak el, ezért mindkét főigazgatóság arról számolt be, hogy 
a 2018/2019-es hibaarány legkorábban a 2020-as éves tevékenységi jelentésekben kerül 
megerősítésre;

Ajánlások

94. felszólítja a Bizottságot, hogy

 pontosítsa a támogathatósági feltételeket (többek között annak meghatározása 
révén, hogy mit értünk „fizikailag befejezett” és/vagy „teljes mértékben 
végrehajtott” műveletek alatt annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat annak 
ellenőrzésében, hogy a műveletek megfelelnek-e a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet 65. cikke (6) bekezdésének, és hogy elkerülje a nem támogatható 
műveletek felderítésének elmaradását);

 tegyen intézkedéseket az ellenőrző hatóságok által bejelentett fennmaradó 
hibaarányok megbízhatóságának növelése érdekében (elemezze a felderítetlen 
hibák fő forrásait, és az ellenőrző hatóságokkal együtt dolgozza ki a fennmaradó 
hibaarányok megbízhatóságának javításához szükséges intézkedéseket);
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Teljesítmény: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (KA)

95. emlékeztet arra, hogy az ERFA valamennyi tagállamra kiterjed, és több olyan kiemelt 
területre összpontosít, mint az innováció és a kutatás, a kis- és középvállalkozások (kkv-
k) támogatása, illetve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság; megjegyzi, hogy 
2019-ben a Bizottság 31,1 milliárd eurót különített el az ERFA költségvetésére; 
emlékeztet arra, hogy a Kohéziós Alap azon tagállamoknak nyújt támogatást, amelyek 
egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az uniós átlag 90%-át, főként a 
transzeurópai közlekedési hálózatokhoz és a környezethez kapcsolódó projekteket 
finanszíroz, 2019-re pedig 11,5 milliárd EUR költségvetési juttatásban részesült;

96. megjegyzi, hogy mindkét alap a Bizottság és a tagállamok megosztott irányítása alá 
tartozik, végrehajtásuk pedig a tagállamok által kidolgozott és a Bizottság által 
jóváhagyott operatív programok révén történik;

97. rámutat, hogy a teljesítmény- és eredménymutatókból származó információkat számos 
olyan értékelés és vizsgálat eredményei egészítik ki, amelyek a 2007–2013-as időszak 
eredményeit, valamint a 2014–2020-as kohéziós politikai programok programozásának 
és végrehajtásának korai szakaszait elemzik; sajnálja, hogy ezen értékelések késedelmes 
időzítése azt jelenti, hogy a levont tanulságok túl későiek ahhoz, hogy hatást 
gyakoroljanak a jelenlegi vagy az azt követő programozási időszakokra (például a 2014–
2020-as utólagos értékelések eredményei várhatóan 2025 végén állnak majd 
rendelkezésre, amint azt a közös rendelkezésekről szóló rendelet előírja, akkorra a 2021–
2027 közötti programozási időszak az ötödik évében lesz, és a Bizottság valószínűleg 
jóval előrébb fog tartani a 2027 utáni jogalkotási javaslatok előkészítésében); 

98. mélyen aggódik amiatt, hogy a 2007–2013-as időszakra vonatkozóan az ERFA/KA 
utólagos értékelését tervezték azzal a céllal, hogy következtetéseket vonjanak le a 
programok általános hatásáról, illetve általános következtetéseket a minőségre nézve, de 
az értékelés mégsem állapította meg, hogy elérték-e a célkitűzéseket, illetve célértékeket; 
továbbá az értékelés nem elemezte módszeresen az ERFA/KA finanszírozása és az uniós 
ágazati politikák végrehajtása közötti szinergiákat sem, pedig ez segített volna tisztábban 
látni azt, hogy hogyan segíti elő a kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítását;

99. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika területén, amelyre nagyszabású infrastrukturális 
projektek jellemzőek, hosszabb idő telhet el a program megkezdése, végrehajtása, 
valamint az teljesítmények és eredmények megvalósulása között; aggasztónak tartja, 
hogy az előrehaladásra valószínűleg hatással lesz a kohéziós politika végrehajtásának az 
uniós költségvetés többi részéhez képest viszonylag alacsony szintje is; megjegyzi, hogy 
ezek a tényezők, valamint az, hogy a rendelkezésre álló legfrissebb adatok (a 2023 végéig 
tartó végrehajtási időszakban) 2018 végére vonatkoznak, megnehezítik, hogy már ebben 
a szakaszban következtetéseket lehessen levonni a célkitűzések elérésére nézve;  

100. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika célkitűzéseit – például a foglalkoztatási rátával, 
a gazdasági fejlődéssel és az éghajlat- és energiapolitikával kapcsolatos célkitűzéseket – 
számos nemzeti és külső tényező befolyásolja mind Európában, mind világszerte; 
hangsúlyozza, hogy számos tagállamban a kohéziós politika keretében nyújtott 
finanszírozás jellemzően az e témakörökre szánt forrásoknak csak kis hányadát teszi ki, 
így csak nagyon kevéssé tudja befolyásolni e tagállamoknak a célkitűzések elérése felé 
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tett előrehaladását; 

101. megjegyzi, hogy az Uniónak számos szakpolitikai eszköz áll rendelkezésére ahhoz, hogy 
megvalósítsa magas szintű kohéziós politikai célkitűzéseit, amely eszközöknek csak egy 
részét képezi az ERFA és a Kohéziós Alap, és hogy e célkitűzések megvalósítását más 
alapok és jogalkotási kezdeményezések is szolgálják, ezért gyakran nem lehet 
megkülönböztetni, hogy melyik szakpolitikai eszköz milyen hatással járult hozzá a célok 
elérése felé tett előrehaladáshoz;

102. sajnálja, hogy az összesen 72 mutatónak csak valamivel több mint egyharmada alakul 
megfelelően a célok elérését illetően, míg mintegy felüknél ez nincs így; sajnálja, hogy 
az általános célkitűzésekhez kapcsolódó 9 mutató közül csak kettő alakul megfelelően, 
míg a mutatók körülbelül egyharmada rendelkezik 2018-ra kitűzött középtávú 
részcélokkal;

103. megjegyzi, hogy a teljesítménymutatók 40%-a jól alakul, az eredmény- és hatásmutatók 
esetében pedig ez az arány 10%;

104. emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 az Unió 2010 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 
magas szintű stratégiája; megjegyzi, hogy a 2014–2020 közötti időszakra a Bizottság 
kilenc mutatót határozott meg az e stratégia célkitűzéseinek megvalósítása terén elért 
eredmények mérésére a foglalkoztatás, a kutatás-fejlesztés, az éghajlatváltozás és az 
energiaügy, az oktatás, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
területén; megjegyzi, hogy a Bizottság szerint a 2018. évi adatok alapján a foglalkoztatási 
és oktatási célokat valószínűleg el fogják érni, míg a kutatásra és a fejlesztésre, valamint 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó célok tekintetében 
valószínűleg nem várható előrelépés;  

105. hangsúlyozza, hogy a programindokolásokban szereplő, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átállás támogatására irányuló célkitűzéshez kapcsolódó tíz 
mutató közül csak 1 – „A jobb energiafogyasztási besorolási mutatóval rendelkező 
háztartások száma” – halad jó úton;

106. rámutat, hogy a Covid19-járványra adott válaszként az Unió olyan intézkedéseket 
vezetett be, amelyek növelik a tagállamok rugalmasságát az európai strukturális és 
beruházási alapok finanszírozásának felhasználása terén (el lehet tekinteni például attól a 
követelménytől, hogy az esb-alapok egy meghatározott részét kiemelt témakörökre 
fordítsák, a javaslat által biztosított rugalmasság azonban befolyásolhatja, hogy az Unió 
képes lesz-e elérni az operatív programokban eredetileg meghatározott célkitűzéseket); 

107. egyetért a Számvevőszék azon véleményével, hogy az Unió nem fogja teljesíteni a 2030-
ra kitűzött éghajlat- és energiapolitikai célokat; megjegyzi, hogy a Bizottság szerint csak 
korlátozott előrelépés történt a természeti erőforrások felhasználásából eredő negatív 
környezeti hatások csökkentése terén; kiemeli, hogy egyetért a Számvevőszékkel abban, 
hogy az uniós tagállamok fele esetében fennáll a veszély, hogy nem fognak annyi 
megújuló energiából származó villamos energiát termelni, amennyivel teljesítenék 2020-
as céljaikat; megjegyzi, hogy a Számvevőszék az energiával és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos uniós fellépésről szóló állapotfelmérésében arról számolt be, hogy az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a tagállamok által előre jelzett csökkentése 
elmarad a 2030-ra kitűzött 40%-os célértéktől; 
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108. rámutat, hogy egy 2019-es jelentésében3 az EEA kiemelte, hogy a haladás jelenlegi üteme 
nem lesz elegendő a 2030-ra és 2050-re kitűzött éghajlat- és energiapolitikai célok 
eléréséhez;

109. sajnálja, hogy „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek 
megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” célkitűzéshez kapcsolódó 
16 mutatónak csak a fele halad jó úton a célok elérése felé; rámutat, hogy a tagállamok a 
legutóbbi jelentésben a legtöbb 2023-ra vonatkozó célkitűzést csökkentették, esetenként 
jelentős mértékben, amit a Bizottság jóváhagyott (csökkent például az ERFA és a 
Kohéziós Alap együttes célértéke az „Új vasútvonal teljes hossza” mutató esetében [947 
km-ről 579 km-re, 39%], illetve az ERFA és a Kohéziós Alap együttes célértéke az „Új 
vagy továbbfejlesztett villamos- és metróvonalak teljes hossza” mutató esetében [680 km-
ről 441 km-re, 35%]); 

110. felhívja a figyelmet arra, hogy ezen a szakpolitikai területen valamennyi mutató output 
jellegű: elsősorban az épített infrastruktúra tekintetében szolgáltatnak adatokat a program 
végrehajtásáról, de nincsenek közös mutatók az eredmények mérésére (az uniós 
társfinanszírozású közutakról szóló számvevőszéki jelentés4 szerint a Bizottság nem tesz 
jelentést olyan információkról, mint az időmegtakarítás vagy a nagyobb átlagos sebesség, 
noha ezek az információk néha rendelkezésre állnak);

111. hangsúlyozza, hogy a kiemelt közlekedési infrastruktúrákra vonatkozó közelmúltbeli 
számvevőszéki ellenőrzés5 megállapította, hogy nem valószínű, hogy az uniós 
közlekedési törzshálózat 2030-ra eléri teljes kapacitását, továbbá hogy az 
állapotfelmérésben a Számvevőszék jelezte, hogy mivel az uniós finanszírozás mértéke 
az általános igényekhez képest korlátozott, a legnagyobb uniós hozzáadott értékkel 
rendelkező prioritásokra kell összpontosítani; 

112. véleménye szerint, amint azt a kiemelt közlekedési infrastruktúrák számvevőszéki 
ellenőrzése megállapította, a forgalmi előrejelzések általában túl optimisták, nincsenek 
kellően összehangolva, nem megbízható gazdasági értékeléseken alapultak és néha 
nagyon leegyszerűsítettek, és a költség-haszon elemzéseket nem használták fel 
megfelelően a szakpolitikai döntéshozatal eszközeként;

113. rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az Európai Bizottság az esb-alapokra vonatkozó, 
2021–2027 közötti időszakra szóló jogalkotási javaslatában eltöröl minden, a 
nagyprojektekre vonatkozó értékelési követelményt, beleértve a költség-haszon elemzés 
követelményét is, ami elismerten az általános adminisztratív terhek csökkenését 
eredményezi, amit viszont ellensúlyoz annak megnövekedő kockázata, hogy a 
társfinanszírozott beruházások nem fogják a legjobb ár-érték arányt kínálni; 

114. megállapítja, hogy az ERFA „A kkv-k versenyképességének javítása” egyedi 
célkitűzéséhez kapcsolódó programindokolásokban szereplő 9 mutató közül csak 3 (33%) 

3 EEA, Európai környezet – helyzetkép és kilátások 2020-ban: tudás a fenntartható Európába való átmenetért, 
2019.
4 Európai Számvevőszék, 9/2020. sz. különjelentés: Az uniós közúti törzshálózat: az utazási idő rövidült, de a 
hálózat még nem kapcsolt üzemi sebességre.
5 Európai Számvevőszék, 10/2020. sz. különjelentés: Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb fokozatba kell 
kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a hálózati hatások.
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halad a célok elérése felé, ami alulteljesítést jelent; kiemeli, hogy ez a három mutató az 
outputhoz kapcsolódik, és az ERFA által támogatott vállalkozások számát méri, míg más 
mutatók, például azok, amelyek azt mérik, hogy a magánberuházás megfelel-e a 
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásnak, valamint hogy a támogatott 
vállalkozások foglalkoztatása miként növekedik, nem jó úton haladnak; 

115. megjegyzi, hogy az ERFA-finanszírozást a kkv-k támogatására szolgáló nemzeti 
forrásokkal együtt használták fel a meglévő nemzeti intézkedések kiegészítése vagy a 
támogatási rendszer hiányosságainak megszüntetése révén, ugyanakkor megállapította6, 
hogy az ERFA-ból és az ESZA-ból nyújtott támogatások közötti szinergiák a 
foglalkoztatás megőrzésének fontossága ellenére általában korlátozottak voltak;

116. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozat keretében végzett 
2019. évi ellenőrzésének keretében az ERFA és a Kohéziós Alap által 12 tagállammal 
együtt társfinanszírozott 121 projektből csak 11-et zártak le; megjegyzi, hogy 7 projekt 
teljes mértékben, 2 projekt pedig részben teljesítette célkitűzéseit, míg a másik két projekt 
nem érte el ezeket;

Természeti erőforrások

117. megjegyzi, hogy a „Természeti erőforrások” terület kifizetései 59,5 milliárd EUR-t tettek 
ki, és a következő programokon és szakpolitikákon keresztül kerültek folyósításra:

 közvetlen kifizetések az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) keretében, 
legfeljebb 69,5%, azaz 41,4 milliárd EUR;

 piachoz kapcsolódó kiadások az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) 
keretében, legfeljebb 4,0%, azaz 2,4 milliárd EUR;

 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), legfeljebb 23,9%, azaz 
14,2 milliárd EUR; 

 Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), legfeljebb 1,4%, azaz 0,8 milliárd 
EUR;

 egyéb programok, legfeljebb 1,2%, azaz 0,7 milliárd EUR;

118. tudomásul veszi, hogy a KAP teljesítményének nyomon követése két fő mutatócsoporttal 
történik, amelyek elsősorban a tagállami jelentéseken és az Eurostat által gyűjtött 
adatokon alapulnak:

 a közös monitoring- és értékelési keret (CMEF) 210 mutatót tartalmaz: 45 
kontextusmutatót, 84 outputmutatót, 41 eredménymutatót, 24 célmutatót és 16 
hatásmutatót;

 a KAP programindokolásai 63 mutatót tartalmaznak, amelyek legtöbbje a CMEF-
ből származik; 6 a három általános célkitűzéshez kapcsolódó hatások mérésére 

6 Európai Bizottság, A 2007 és 2014 közötti időszak utólagos értékelése, A kkv-knak nyújtott támogatás – A 
kutatás és az innováció fokozása a kkv-kban és a kkv-k fejlesztése, 2016. február.
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szolgál, a többi pedig az egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó output/input-, 
eredmény- és hatásmutató;

A Számvevőszék megállapításai

119. aggasztónak találja, hogy a 251 vizsgált tranzakció7 közül 44-et (18%) jellemeztek hibák, 
és 207 (82%) volt hibamentes; aggasztónak találja, hogy a Számvevőszék által azonosított 
36 hiba és a kontrollrendszerből származó egyéb bizonyítékok alapján a Számvevőszék 
úgy véli, hogy a „Természeti erőforrások” fejezet esetében a hibaszint közel van a 
lényegességi küszöbhöz;

120. sajnálja, hogy a hibák 70%-át „nem támogatható 
kedvezményezett/tevékenység/projekt/kiadás” okozta;

121. megjegyzi, hogy a 136 vidékfejlesztési tranzakció közül 114 esetében nem merült fel 
hiba, 5 hiba esetében 20%-ot meghaladó volt a hatás, 15 tranzakció a vizsgált összeg 
20%-ánál alacsonyabb hatású hibát tartalmazott, 2 kifizetés esetében pedig pénzügyi 
hatással nem járó szabályszerűségi problémák merültek fel;

122. megjegyzi, hogy a beruházási projektekhez – például a mezőgazdasági üzemek 
korszerűsítéséhez, az alapvető szolgáltatásokhoz és a falvak megújításához a vidéki 
térségekben nyújtott támogatáshoz, erdőgazdálkodási beruházásokhoz és a 
közösségvezérelt helyi fejlesztéshez nyújtott támogatáshoz – nyújtott 68 kifizetés közül 
9 esetében merült fel hiba, és közülük 2 esetben a kedvezményezett és/vagy a projekt nem 
felelt meg a támogathatósági feltételeknek;

123. megállapítja, hogy a mezőgazdasági termelők által bejelentett terület- vagy 
állatállományszámon, valamint a környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos 
kritériumoknak való megfelelés követelményein alapuló 68 kifizetés közül 8 esetében a 
vizsgált összeg 5%-ánál kisebb hiba volt, 1 esetben 5% és 20% közötti hiba, 2 másik 
esetben pedig a kedvezményezettek megszegték a környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
támogathatósági feltételeket, ami mindkét esetben a vizsgált összeg 20%-át meghaladó 
hibákhoz vezetett; 

124. megjegyzi, hogy a piaci intézkedésekkel kapcsolatos 14 tranzakcióból 5 esetben a kifizető 
ügynökségek nem támogatható költségeket térítettek meg, és közülük 3 esetben a 
támogathatósági szabályoknak való olyan meg nem felelésről volt szó, amely a vizsgált 
összeg 20%-át meghaladó hibákat eredményezett;

125. megjegyzi, hogy a halászatra, a környezetvédelemre és az éghajlat-politikára vonatkozó 
6 tranzakció közül 2 projekt nem támogatható elemeket tartalmazott a visszatérített 
költségekben; 

A KAP-kiadások szabályszerűsége

126. aggodalmát fejezi ki a tanúsító szervek által végzett munka eredményeinek korlátozott 

7 A minta 136 vidékfejlesztési kifizetésből, 95 közvetlen kifizetésből, 14 piaci intézkedésből, valamint 6 
halászati, környezetvédelmi és éghajlat-politikai kifizetésből állt.
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megbízhatósága miatt, tekintettel az ellenőrzéseik és mintavételi módszereik terén a 
Számvevőszék által azonosított egyes hiányosságok miatt;

127. hangsúlyozza, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság becslése szerint 
a kifizetéskori kockázat 2019-ben a KAP-kiadások egészét tekintve 1,9% körül alakul, és 
a kifizetéskori kockázat körülbelül 1,6% a közvetlen kifizetések, 2,7% a vidékfejlesztés 
és 2,8% a piaci intézkedések esetében;

A KAP teljesítménye

128. aggodalommal tölti el, hogy a Számvevőszék hiányosságokat tárt fel a KAP 
teljesítménymutatóit illetően:

 a 2019. évi éves irányítási és teljesítményjelentés kevés számszerűsített információt 
tartalmaz a KAP eredményeiről és hatásáról, és túlságosan pozitív narratívát mutat 
be a szakpolitika célkitűzéseinek eléréséről azáltal, hogy inkább az outputokra, 
mintsem magukra az eredményekre összpontosít:

a. a Bizottság szerint „a biológiai sokféleség, a talaj és a vizek kezelése 
tekintetében a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó éghajlat-politikai 
intézkedések célkitűzései jelenleg 85%-ban teljesültek”. Ezek a célok a konkrét 
EMVA-intézkedések hatálya alá tartozó területeken, azaz az outputokon 
alapulnak, és nem mutatják, hogy a kifizetések hatással voltak-e a támogatott 
területek állapotára. A Bizottság kijelenti, hogy az EMVA „jelentős mértékben 
hozzájárult a fejlődéshez. A vidéki területeken a széles sávú internethez való 
hozzáférés például számottevő mértékben javult (2019-ben a vidéki háztartások 
59%-a rendelkezett következő generációs hozzáféréssel).” Arról azonban nincs 
szó az éves irányítási és teljesítményjelentésben, hogy az EMVA mennyiben 
járult hozzá ehhez a számadathoz;

 a programindokolásokban szereplő mutatók elsősorban az outputokról adnak 
tájékoztatást, amelyek könnyebben mérhetők, és amelyeket kevésbé befolyásolnak 
külső tényezők, mint az eredményeket és a hatásokat:

a. a Bizottság beavatkozási logikája kapcsolatot teremt a KAP célkitűzései, 
intézkedései és outputmutatói között, a szükségleteket, a tervezett 
eredményeket, illetve a célértékeket azonban nem határozza meg. A Bizottság 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó beavatkozási logikája azt sem határozza 
meg, hogy a KAP milyen jövedelemszintet kíván elérni a mezőgazdasági 
termelők számára;

b. a KAP általános célkitűzései és az EMGA legtöbb egyedi célkitűzése esetében 
a kapcsolódó célértékeket kívánatos trendekként fejezik ki (pl. a mezőgazdasági 
tényezőjövedelem „növelése”, a mezőgazdaságból származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás „csökkentése”). A végeredményt számos külső 
tényező befolyásolja, és a Bizottság nem mindig állapított meg ok-okozati 
összefüggést a KAP és a változó között. A csupán irányként, nem pedig 
számszerűsített értékekként kifejezett célok lehetetlenné teszik a részcélok 
meghatározását;
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c. a CMEF legtöbb, a programindokolásokban nem szereplő mutatója 
outputmutató; ezek nem nyújtanak komolyabb kiegészítő információt a 
szakpolitikai célkitűzések fényében elért teljesítményről. Az értékelést 
alátámasztó tanulmányok gyakran jegyzik meg, hogy az (intézkedésekre 
vonatkozó) monitoringadatok hiánya hátráltatja a hatás elemzését. A 
Számvevőszék rámutatott8 a CMEF-mutatók révén gyűjtött 
teljesítményinformációk korlátaira;

 ami a fenntartható élelmiszer-termelésre vonatkozó általános célkitűzést illeti, a 
közvetlen kifizetések csökkentették a mezőgazdasági termelők jövedelmének 
ingadozását. Ugyanakkor a tisztességes életszínvonalra vonatkozó 
referenciaértékeknek és a kiadások jobb célzottságának hiánya csökkentette a 
közvetlen támogatások hatékonyságát:

a. a fenntartható élelmiszer-termelés általános célkitűzéséhez kapcsolódó 
mindhárom mutató (a mezőgazdasági tényezőjövedelem növelése, a 
mezőgazdasági termelékenység növelése és az áringadozás korlátozása) a 
makrogazdasági fejleményeket tükrözi. Noha ezek a mutatók pozitív tendenciát 
mutatnak, a KAP-nak csekély vagy semmilyen kimutatható hatása nincs rájuk;

b. az EMGA „mezőgazdasági termelők jövedelemstabilitásának fenntartása 
közvetlen jövedelemtámogatással” egyedi célkitűzéséhez egyetlen mutató 
tartozik: „a közvetlen támogatás aránya a mezőgazdasági vállalkozói 
jövedelmen belül”. 2017-ben e mutató értéke 8% (Hollandia) és 50% 
(Szlovákia) között mozgott. A cél az, hogy az arány stabil maradjon. Ez 
azonban nem áll összhangban azzal a szakpolitikai célkitűzéssel, hogy növelni 
kell a mezőgazdaságban dolgozók egy főre jutó jövedelmét, a közvetlen 
támogatás iránti igény korlátozása mellett;

c. a 2019. évi éves irányítási és teljesítményjelentésben a Bizottság azzal érvelt, 
hogy a gazdaság egészét tekintve a mezőgazdasági termelők jövedelme 
elmaradt a fizetésektől. A Bizottság megállapította, hogy 2017-ben az EU-28 
gazdaságát tekintve a mezőgazdasági ágazatban az átlagjövedelem az 
átlagbérek mintegy 46,5%-át tette ki. A mezőgazdasági üzemek jövedelmének 
mérésére a Bizottság a családi munkaegységenkénti vállalkozói jövedelmet 
használja. Ez az adat azonban nem veszi figyelembe a két alapsokaság eltérő 
demográfiai jellemzőit (sok mezőgazdasági termelő már elérte a 
nyugdíjkorhatárt), illetve a mezőgazdasági háztartások nem mezőgazdaságból 
származó jövedelmét. A rendelkezésre álló jövedelem – a nem mezőgazdasági 
jövedelmeket is figyelembe véve – kulcsfontosságú a mezőgazdasági termelők 
életszínvonalának értékeléséhez;

d. 2016-ban az Unió gazdaságainak mintegy kétharmada9 5 hektárnál kisebb volt. 
Mivel a közvetlen kifizetések a mezőgazdasági üzemek területéhez 

8 Lásd: 1/2016. sz. különjelentés: A mezőgazdasági termelők jövedelmével kapcsolatos teljesítménymérés, 
92. bekezdés; 10/2017. sz. különjelentés: Fiatal mezőgazdasági termelők, 70–71. bekezdés; 13/2020. sz. 
különjelentés: Biodiverzitás a mezőgazdasági területeken, 49., 59., 71. és 81. bekezdés; a 7/2018. sz. 
számvevőszéki vélemény 68–71. bekezdése.
9 Az Eurostat szerint.
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kapcsolódnak, a támogatás mintegy 80%-a a kedvezményezettek körülbelül 
20%-ához kerül. Valójában a kifizetések több mint 30%-át a 
kedvezményezettek 2%-a kapja, akik egyenként több mint 50 000 euró 
közvetlen kifizetésben részesülnek. A különféle újraelosztási mechanizmusok 
csak elenyésző hatást gyakoroltak;

e. a KAP teljesítménymutatói nem mérik a közvetlen kifizetések hatékonyságát. 
A Számvevőszék arra a következtetésre jutott10, hogy a közvetlen 
kifizetésekben részesülő és az egységnyi munkaerőre vetítve az átlagos nemzeti 
munkatermelékenységnél magasabb jövedelmet termelő mezőgazdasági 
üzemek aránya 2013 és 2015 között 29%-ról 26%-ra csökkent. A tanulmány 
megállapítása szerint a mezőgazdasági kisüzemek 9%-a és a mezőgazdasági 
nagyüzemek több mint 30%-a esetében az egységnyi munkaerőre jutó 
jövedelem meghaladta ezt a referenciaértéket;

f. a „kockázatkezelési rendszerekben részt vevő mezőgazdasági üzemek 
százalékos aránya” mutató a KAP keretében biztosítási díjakra nyújtott 
támogatásban részesülő, valamint a kölcsönös kockázatkezelési alapokban és 
egyéb jövedelemstabilizáló eszközökben részt vevő mezőgazdasági termelők 
arányát méri. A programindokolás alapján a mutató nem érte el a 2018. évi 
részcélt. 2018 végéig a 2023-ra elérendő célérték 28,3%-ban valósult meg. A 
Számvevőszék megállapítása szerint11 a legtöbb mezőgazdasági termelő uniós 
támogatás nélkül köt biztosítást, és a közvetlen kifizetések önmagukban is 
jelentősen csökkentik a jövedelemingadozást;

 a „természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fellépés” általános célkitűzés tekintetében a 
mutatók az intézkedések által érintett terület méretére, nem pedig a támogatással 
elért eredményekre összpontosítanak. Ami konkrétan az éghajlatváltozást illeti, a 
KAP-intézkedések a kialakításukból adódóan csekély hatást fejtenek ki az 
éghajlatvédelmi szükségletek kezelésére:

a. a természeti erőforrásokra és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fellépésekre 
vonatkozó egyedi célkitűzésekhez rendelt, a programindokolásokban szereplő 
mutatók többsége a különböző intézkedések vagy kötelezettségvállalások 
hatálya alá tartozó területre vagy állatok számára vonatkozik, a környezeti 
előnyök mérése nélkül;

b. legutóbbi éves irányítási és teljesítményjelentésében a Bizottság jó 
eredménynek tekinti, hogy 2018-ban az Unió mezőgazdasági összterületének 
79%-ára legalább egy zöldítési kötelezettség vonatkozott. A Számvevőszék 
megállapította12 azonban, hogy a zöldítésnek kevés mérhető hatása volt a 
gazdálkodási gyakorlatokra és a környezetre. Az Unió összes mezőgazdasági 
területének csak mintegy 5%-án változtak a gazdálkodási gyakorlatok, és 
általában az volt a jellemző, hogy igyekeztek a lehető legkisebb mértékben 

10 Értékelő tanulmány a KAP intézkedéseinek a „fenntartható élelmiszer-termelés” általános célkitűzésre 
gyakorolt hatásáról, 2020, 108–122. o.
11 23/2019. sz. különjelentés: A mezőgazdasági termelők jövedelmének stabilizálása, 16–22. és 41. bekezdés.
12 21/2017. sz. különjelentés: Zöldítés.
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leváltani a már bevált gazdálkodási gyakorlatokat. A zöldítés lényegében 
jövedelemtámogatási rendszer maradt;

c. amennyiben megfelelően célzottak, az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos intézkedések jelentősen javíthatják a biológiai sokféleséget. Ez 
akkor a legvalószínűbb, ha a támogatási rendszerek a megművelt területek 
jelentős részét lefedik, illetve ha konkrét kockázatokra összpontosítanak. Az 
egyik korlátot az jelenti, hogy a mezőgazdasági termelőknek csak kis része vesz 
részt ezekben. Egyes EMVA-intézkedések kapcsán a Számvevőszék olyan 
eseteket talált13, ahol a kompenzáció nem fedezte a rendszerben való részvétel 
költségeit (pl. a Natura 2000 kifizetések egyes tagállamokban);

d. az ökoszisztémákhoz kapcsolódó egyedi EMVA-célkitűzés tekintetében az 
erdészettel kapcsolatos uniós szintű outputmutatók azt jelezték, hogy az 
erdészeti intézkedések alkalmazása szerény mértékű volt;

e. a „hatékonyabb öntözőrendszerekre áttérő öntözött földterületek százalékos 
aránya” mutató az EMVA 5. egyedi célkitűzéséhez kapcsolódik. A 2023-ra 
elérendő célérték 13,0%; 2018-ban az eredmény 5,26% volt, vagyis a célérték 
ekkorra 40%-ban teljesült. Az általános előrehaladás nem egyértelmű. Az 
értékelést alátámasztó tanulmány14 a tagállamokból vett minta alapján 
megállapította, hogy az EMVA-beruházás befejezése után elért 
vízmegtakarításokat nem ellenőrzik egyértelműen;

f. a mezőgazdaságból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások 2017-ben az 
uniós kibocsátások 12,6%-át tették ki. A mezőgazdaságból származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 1990 óta több mint 20%-kal esett vissza, 2010 óta 
azonban megrekedt;

g. az éghajlatváltozásról szóló értékelést alátámasztó tanulmány megállapítja, 
hogy a kötelező intézkedések (pl. a zöldítés és a kölcsönös megfeleltetés) nem 
kezelik megfelelően az állattartásból és a szántóföldi gazdálkodásból származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást. Nincsenek olyan KAP-intézkedések, amelyek 
révén a tagállamok arra kötelezhetnék a mezőgazdasági termelőket, hogy 
lépéseket tegyenek az állattenyésztésből és a szántóföldi gazdálkodásból 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése érdekében; 

 a Bizottság által a kiegyensúlyozott területfejlesztésre vonatkozó általános 
célkitűzéssel kapcsolatban az éves irányítási és teljesítményjelentésben és a 
programindokolásokban szolgáltatott információk nem elegendőek a kapcsolódó 
uniós kiadások teljesítményének értékeléséhez:

a. a „kiegyensúlyozott területfejlesztés” általános célkitűzéshez a 
programindokolásban egyetlen mutató tartozik: „foglalkoztatási ráta a vidéki 
térségekben”. Ez az arány 2012 és 2018 között 63,4%-ról 68,1%-ra nőtt. A KAP 

13 1/2007. sz. különjelentés: Tovább kell törekedni a Natura 2000 hálózat teljes potenciáljának 
kihasználására, 59–60. bekezdés.
14 Értékelés a KAP-nak a vizekre gyakorolt hatásáról, 2019, 157–158. o.
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ezen arányszámra gyakorolt hatása bizonytalan, de mindenképpen szerény. 
Ugyanebben az időszakban az általános foglalkoztatási ráta 68,4%-ról 72,2%-
ra nőtt. A külső gazdasági környezet és több tagállami politika is közvetlen, 
illetve közvetett hatást gyakorol a foglalkoztatásra a vidéki térségekben. Az 
éves irányítási és teljesítményjelentés szintén elismeri ezeknek a külső 
tényezőknek a szerepét;

b. 2018 végéig a LEADER által elvileg közvetlenül létrehozott munkahelyek 
száma 13 337 volt (a 2023-ra elérendő célérték 30%-a), ez a vidéki területek 
teljes foglalkoztatásának kevesebb mint 0,05%-át tette ki. Az egyéb 
vidékfejlesztési intézkedések révén 10 784 munkahely jött létre (a célérték 
14%-a). A Bizottság a programindokolásban kijelenti, hogy nem rendelkezik 
megbízható adatokkal a LEADER keretében létrehozott munkahelyekről;

c. az értékelést alátámasztó tanulmányok15 szerint a regionális és ágazati 
környezet jelentős hatást gyakorol a foglalkoztatásra a vidéki térségekben, és a 
KAP-intézkedések csekély hatást gyakorolnak a vidéki munkahelyekre;

d. a fiatal mezőgazdasági termelők első mezőgazdasági üzemük létrehozásához az 
EMGA keretében kiegészítő közvetlen kifizetésekben, az EMVA-ból pedig 
egyszeri támogatásban részesülhetnek. A Számvevőszék megállapításai 
egybeesnek az értékelést alátámasztó tanulmányok16 megállapításaival: a fiatal 
mezőgazdasági termelőknek nyújtott EMGA-támogatásnak alig vagy 
egyáltalán nincs hatása, az EMVA-támogatás hatékonyabb, főként azért, mert 
célzottabb. A KAP generációs megújulást célzó intézkedései azokban az 
esetekben bizonyultak eredményesnek, „amelyekben a kiegészítő nemzeti, 
regionális és helyi kormányzati szervezetek és költségvetési politikák is 
támogatják és erősítik” ezeket az intézkedéseket;

e. a Bizottság az éves irányítási és teljesítményjelentésében megállapítja, hogy a 
vidéki területeken jelentősen javult a szélessávú hozzáférés, de nem rendelkezik 
további információval arról, hogy az EMVA mennyiben segítette elő a vidéki 
területek fejlődését. Jelenleg készül egy értékelést alátámasztó tanulmány, 
amely a 2014 és 2020 közötti „kiegyensúlyozott területfejlesztés” általános 
célkitűzés teljesülését értékeli;

Biztonság és uniós polgárság

129. megjegyzi, hogy a „Biztonság és uniós polgárság” terület kifizetései 3,3 milliárd EUR-t 
tettek ki, és a következő programokon, szakpolitikákon és ügynökségeken keresztül 
kerültek folyósításra:

 „Migráció és biztonság”: a fejezet költségvetésének legfeljebb 45,3%-a, azaz 1,6 

15 A 68. cikk szerinti intézkedések értékelése, 2016; a KAP által a generációs megújulásra, a helyi fejlődésre és a 
vidéki térségekben a munkahelyekre gyakorolt hatás értékelése, 2019.
16 A KAP által a generációs megújulásra, a helyi fejlődésre és a vidéki térségekben a munkahelyekre gyakorolt 
hatás értékelése, 2019; A Számvevőszék 10/2017. sz. különjelentése: A fiatal mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott uniós támogatásnak célzottabban kellene elősegítenie a tényleges generációs megújulást; SURE-Farm: 
Impact of the Young Farmers payment on structural change, 2020.
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milliárd EUR;

 14 decentralizált ügynökség (egészségügy: ECDC, EFSA, EMA, ECHA; belügy: 
Frontex, EASO, Europol, CEPOL, EU-LISA, EMCDDA; igazságügy: Eurojust, 
FRA, EIGE, EPPO): a fejezet költségvetésének legfeljebb 29,1%-a, azaz 1 milliárd 
EUR;

 „Élelmiszerek és takarmányok”: a fejezet költségvetésének legfeljebb 7,6%-a, azaz 
0,2 milliárd EUR;

 „Kreatív Európa”: a fejezet költségvetésének legfeljebb 7,3%-a, azaz 0,2 milliárd 
EUR;

 „Egyéb” (fogyasztók, jogérvényesülés, jogok, egyenlőség és polgárság): legfeljebb 
10,7%, azaz 0,3 milliárd EUR;

A Számvevőszék megállapításai: A tagállamok AMIF/ISF éves beszámolói

130. megállapítja, hogy e fejezeten belül a legjelentősebb kiadási terület a migráció és a 
biztonság, valamint, hogy a legtöbb kiadás két alapból – a Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alapból (AMIF) és a Belső Biztonsági Alapból (ISF) – származik;

131. megjegyzi, hogy a tranzakciók szabályszerűségét illetően a Számvevőszék által 
megvizsgált 19 tranzakció közül hétnél (37%) fordult elő hiba (például a bérköltségek 
túlértékelése);

132. sajnálja, hogy három számszerűsíthető hiba pénzügyi hatást gyakorolt az uniós 
költségvetésből kifizetett összegekre;

133. megjegyzi, hogy négy olyan eset is volt, amikor nem tartották be a projektek 
kiválasztásával kapcsolatos jogi rendelkezéseket és a közbeszerzési szabályokat, ezek 
azonban nem voltak pénzügyi hatással az uniós költségvetésre;

134. megjegyzi, hogy a Számvevőszék által ellenőrzésre kiválasztott tagállami ellenőrző 
hatóságok17 megfelelő minőségű részletes eljárásokat dolgoztak ki és hajtottak végre a 
szabályok által előírt jelentéstételhez;

135. tudomásul veszi a tagállamok által kiadott éves jelentések bizonyos hiányosságait, 
amelyek hatása az elszámolásokra nem volt elég jelentős ahhoz, hogy módosítsa az 
ellenőrző hatóságok következtetéseit, de a jelentett adatok megbízhatatlanságának és a 
korlátozott bizonyosságnak a potenciális kockázatát hordozza magában, mint például:

 mintavételi kérdések (véletlenszerű helyett kockázatalapú módszertan használata; 
pontatlan értékek használata a minta méretének meghatározásakor) Szlovéniában;

 helytelen elszámolások (az elszámolások tervezetének benyújtása az ellenőrző 
hatósághoz a felelős hatóság által végzett saját helyszíni ellenőrzések elvégzése 

17 Az AMIF esetében Németország, Görögország, Olaszország, Ciprus, Litvánia, Lengyelország, az Egyesült 
Királyság; az ISF esetében Szlovénia.
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előtt) Olaszországban és Szlovéniában;

 a teljes és/vagy fennmaradó hibaarányok pontatlan kiszámítása és bemutatása 
Németországban és Olaszországban;

 a technikai segítségnyújtás kizárása az ellenőrzési sokaságból, amit az éves 
ellenőrzési jelentés nem tartalmaz Szlovéniában;

 az előlegkifizetések részleges kizárása az ellenőrzési sokaságból, amit az éves 
ellenőrzési jelentés nem tartalmaz Németországban;

 a projektek két alcsoportba (előlegek és felmerült kiadások) való felosztása 
mintavétel céljából Cipruson; 

136. megjegyzi, hogy a Számvevőszék által ellenőrzésre kiválasztott tagállami ellenőrző 
hatóságok18 részletes ellenőrzési programokkal és ellenőrzőlistákkal támasztották alá 
következtetéseiket;

137. tudomásul vesz bizonyos hiányosságokat az ellenőrző hatóságok munkájában, amelyek 
potenciálisan kockázatot jelentenek a nem támogatható kiadások feltárásának 
elmulasztása, az ellenőrzési következtetések megbízhatatlansága és a korlátozott 
bizonyosság terén, mint például:

 a projektek kiválasztási és/vagy odaítélési kritériumainak az ellenőrök általi 
szabálytalan ellenőrzése Olaszországban és Cipruson;

 elégtelen ellenőrzési nyomvonal vagy az ellenőrzési munka hiányos dokumentálása 
Görögországban, Cipruson, Litvániában és az Egyesült Királyságban;

 Olaszországban és Cipruson az összes rendelkezésre álló releváns bizonyíték nem 
rendeszeres ellenőrzése a célcsoportok vagy a bejelentett kiadások 
támogathatóságának, illetve a költségek észszerűségének megerősítéséhez;

138. tudomásul veszi az éves kontrolljelentések19 bizottsági értékelésének hiányosságait, 
például:

 az „időközi kifizetés” eltérő meghatározása, ami veszélyezteti a bejelentett adatok 
értékét és teljességét;

 a Bizottság nem ad iránymutatást arra vonatkozóan, hogy hogyan kell kiszámítani 
a 10%-os minimális ellenőrzési lefedettséget részmintavétel esetén, ami az 
ellenőrzési következtetések megbízhatatlanságához és bizonytalanságához 
vezethet;

Teljesítmény: AMIF

18 Németország, Görögország, Olaszország, Ciprus, Litvánia, Lengyelország, az Egyesült Királyság és 
Szlovénia.
19 Bulgáriából, Csehországból, Franciaországból, Hollandiából, Ausztriából, Portugáliából, Szlovákiából, 
Észtországból, Spanyolországból, Izlandról, Máltáról és Finnországból.
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139. megjegyzi, hogy négy általános hatásmutató létezik (a tényleges visszaküldések száma a 
kiadott kiutasítási határozatok számához viszonyítva, az önkéntes visszatérések 
százalékos aránya, az uniós és a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatási rátája 
közötti különbség, valamint a menedékkérelmek elismerési rátáinak konvergenciája); 
megjegyzi, hogy ezek nem kapcsolódnak közvetlenül az AMIF teljesítményéhez, bár az 
alapból történő kiadások hozzájárulhatnak a megfelelő célérték teljesítéséhez;

140. megjegyzi, hogy a mutatók 2020-ra vonatkozó 24 részcéljából ötöt már a korábbi években 
sikerült elérni, de a célértékeknek a gondos pénzgazdálkodás gyakorlatával összhangban 
álló és a hatékonyságnövekedés lehetőségét tükröző felfelé történő kiigazítása elmaradt;

141. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az AMIF mutatói nem haladnak jó úton az 
integráció és a jogszerű migráció, valamint a visszatérési politikák és az irreguláris 
migráció vonatkozásában kitűzött célok elérése felé;

142. komolyan aggódik amiatt, hogy csak korlátozott, összesített teljesítményadatok állnak 
rendelkezésre az EMAS-hoz kapcsolódó összes kiadásról20 (az eredeti 100 millió EUR-t 
a 2020-ig tartó időszakra 2,2 milliárd EUR-ra növelték, ami az alap 30%-ának felel meg, 
a Bizottság azonban nem dolgozott ki teljesítmény-ellenőrzési keretet az EMAS 
keretében finanszírozott projektek számára); 

143. komolyan aggódik amiatt, hogy az éves irányítási és teljesítményjelentés és a 
programindokolások kevés információval szolgálnak az alap végrehajtásának 
gazdaságosságáról és hatékonyságáról, illetve az AMIF intézkedéseinek 
költséghatékonyságáról;

144. erősen aggódik amiatt, hogy az éves irányítási és teljesítményjelentés és a 
programindokolások nem számolnak be azokról az intézkedésekről, amelyek magasan 
képzett munkavállalók Unióba történő vonzását célozzák jogszerű migrációs 
rendszereken keresztül, illetve a mutatók nem alkalmasak az ilyen intézkedésekről való 
beszámolásra;

145. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az AMIF mutatói nem haladnak jó úton a 
visszaküldött irreguláris migránsoknak a  kiadott kiutasítási határozatokhoz viszonyított 
aránya, az önkéntes hazatelepülők és a kitoloncolt visszatérők tekintetében kitűzött célok 
elérése felé;

146. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az Unió területén tartózkodásra már nem jogosult 
személyek visszaküldési aránya nem kielégítő (31,5%);

147. mély aggodalmát fejezi ki a visszaküldési műveletek teljesítményének alábbi okokra 
visszavezethető romlása kapcsán: 

 a menekültügyi eljárás hossza; 

 a menekültügy és a visszatérés közötti kapcsolatok hiánya;

20 Az AMIF szükséghelyzeti segélye.
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 a koordinációt és az információmegosztást akadályozó eljárások;

 a szilárd és integrált visszaküldés-ügyviteli rendszer hiánya;

 a kiutasítási határozatok kölcsönös elismerésének és módszeres rögzítésének 
hiánya az Unióban;

 a szökések, valamint a visszaküldhető migránsok hollétének azonosítása terén 
tetten érhető nehézségek, ideértve az önkéntes távozások nyomon követését is;

 a kitoloncolás előtti őrizethez használt idegenrendészeti fogdák elégtelen 
kapacitása;

 nehézkes együttműködés a migránsok származási helye szerinti harmadik 
országokkal;

 a fejlesztési támogatások korlátozott igénybevétele a migránsok származási helye 
szerinti harmadik országokkal folytatott együttműködés előmozdításához;

 a támogatott önkéntes visszatérés és reintegráció gyenge teljesítménye;

148. aggodalmát fejezi ki annak kapcsán, hogy két, egymással párhuzamosan működő uniós 
finanszírozású program is létezik ugyanazon típusú visszaküldési tevékenységek 
támogatására (a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap nemzeti programjai és a 
Frontex visszaküldés támogatása), és hogy a koordináció a kitoloncolási műveletek 
esetében nem megfelelő közöttük;

Ajánlások

149. felhívja a Bizottságot, hogy:

 adjon ki iránymutatást a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a 
Belső Biztonsági Alap tagállami ellenőrző hatóságai részére arra vonatkozóan, 
hogy részmintavételezés esetén milyen módszertan követendő az ellenőrzési 
lefedettség kiszámításához annak érdekében, hogy a kellő mértékű és megfelelő 
mintavétel észszerű alappal szolgáljon az ellenőröknek a teljes ellenőrzési 
sokaságra vonatkozó következtetések levonásához;

 újfent hívja fel a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a Belső 
Biztonsági Alap tagállami ellenőrző hatóságainak figyelmét arra, hogy követniük 
kell a Bizottságnak a mintavételezésre és a hibaarány kiszámítására vonatkozó 
utasításait, és hogy így a mintavételnek véletlenszerűnek kell lennie, a sokaság 
minden egyes mintavételi egységének kiválaszthatónak kell lennie, valamint –
 adott esetben – valamennyi hibát extrapolálni kell az érintett sokaságra;

 adjon ki iránymutatást a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a 
Belső Biztonsági Alap tagállami ellenőrző hatóságainak arra vonatkozóan, hogy 
azok kellő mértékben és megfelelő módon dokumentálják ellenőrzési eljárásaik 
jellegét, ütemtervét és hatókörét, elért eredményeiket és az összegyűjtött ellenőrzési 
bizonyítékokat;
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 használja fel a szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmusok (többek között a fogadó 
tagállamban az áthelyezést követően kialakult helyzet) kapcsán levont 
tanulságokat, valamint hasznosítsa az így szerzett tapasztalatot a jövőbeli, 
lehetséges önkéntes áthelyezési mechanizmusokhoz;

150. kéri a Bizottságot, hogy:

 dolgozzon ki kritériumokat a tagállamokkal megosztott irányítás alá tartozó 
EMAS-források következő pénzügyi keretben történő elosztására vonatkozóan;

 erősítse meg a teljesítményellenőrzési keretet a) azáltal, hogy gondoskodik arról, 
hogy a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap EMAS-projektjei 
tartalmaznak teljesítmény- és eredménymutatókat, adott esetben egyértelmű cél- és 
alapértékekkel, és ha nem ez a helyzet, akkor e tekintetben indokolással szolgálnak; 
b) az EMAS-finanszírozású projektekkel elért eredmények nyomon követése és az 
ezen eredményekre vonatkozó jelentéstétel révén; c) a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó új többéves pénzügyi keret tekintetében a Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alap közös monitoring- és értékelési keretéhez alkalmazandó mutatók, 
ezen belül azok alap- és célértékeinek még a 2021–2027-es projektek megkezdése 
előtti kidolgozása révén; 

 hajtson végre intézkedéseket a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és az 
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal/Frontex közötti komplementaritás és 
jobb koordináció biztosítása érdekében (például a kitoloncolások vagy a 
menekültügyi hatóságok támogatása terén);

 használja fel a fejlesztési támogatást a migránsok származási országaival folytatott 
együttműködés javításának előmozdítására21;

A DG HOME 2019. évi éves tevékenységi jelentése

151. üdvözli a DG HOME Belső Ellenőrzési Szolgálata által a 2019-es évre vonatkozóan tett, 
így például a következők tekintetében megfogalmazott ajánlásokat:

 a DG HOME ellenőrzési tevékenységének kialakítása és megtervezése (a DG 
HOME-nak meg kell határoznia és kommunikálnia kell az ellenőrzési funkció 
küldetésnyilatkozatát és megbízatását, ki kell igazítania a szerep- és felelősségi 
köröket, a jelentési útvonalakat és a záróelszámolási folyamat részcéljait, 
aktualizálnia kell az ellenőrzési stratégiákat, elemeznie kell az ellenőrzési 
tevékenység erőforrásigényeit);

 az ellenőrzési terv végrehajtása (a DG HOME-nak az éves munkaprogram 
elfogadását, valamint az éves kontrolljelentések és ellenőrzési vélemények 
felülvizsgálatát követő évben a lehető leghamarabb meg kell terveznie és el kell 
indítania az ellenőrzéseket, össze kell hangolnia az ellenőrzési folyamat 
szakaszaihoz tartozó részcélokat, biztosítania kell, hogy a végleges ellenőrzési 
jelentéseket késedelem nélkül megküldjék a kedvezményezetteknek, és hogy ezt a 

21 Az Európai Parlament 2020. november 25-i állásfoglalása a támogatás fejlesztéshatékonyságának és 
eredményességének javításáról (2019/2184(INI)).
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felső vezetés nyomon kövesse);

 záróelszámolások (a DG HOME-nak biztosítania kell, hogy a záróelszámolási 
határozatokat kellő időben meghozzák, pontosítania kell az év vége előtt benyújtott 
elszámolásokra vonatkozó eljárást), a záróelszámolási eljárás hozzáigazítása az új 
szervezeti felépítéshez, valamint a pénzügyi egységek és az ellenőrzési szektor 
közötti kommunikáció javítása (az ellenőrzési tevékenységek kialakítása és 
megtervezése, az ellenőrzési terv végrehajtása záróelszámolások);

A DG JUST 2019. évi éves tevékenységi jelentése

152. örömmel veszi tudomásul, hogy a DG JUST részéről folyamatban van a belső ellenőrzési 
szolgálata által a hatásvizsgálati folyamat, valamint a minőségi jogalkotásra vonatkozó 
iránymutatás és eszköztár alkalmazása tekintetében megfogalmazott ajánlások 
végrehajtása;

Globális Európa

153. megjegyzi, hogy a „Globális Európa” terület esetében a kifizetések 10,1 milliárd EUR-t 
tettek ki 2019-ben, és a következő speciális eszközökön keresztül kerültek folyósításra:

 „fejlesztési együttműködési eszköz” (DCI): a „Globális Európa” költségvetésének 
legfeljebb 26%-a, azaz 2,6 milliárd EUR;

 „Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz” (ENI): a „Globális Európa” 
költségvetésének legfeljebb 20,6%-a, azaz 2,1 milliárd EUR;

 „Előcsatlakozási Támogatási Eszköz” (IPA): a „Globális Európa” költségvetésének 
legfeljebb 15,7%-a, azaz 1,6 milliárd EUR;

 „Humanitárius segítségnyújtás”: a „Globális Európa” költségvetésének legfeljebb 
20,4%-a, azaz 2,1 milliárd EUR;

 „Egyéb fellépések és programok”: a „Globális Európa” költségvetésének legfeljebb 
17,3%-a, azaz 1,7 milliárd EUR;

154. figyelembe veszi, hogy a külső tevékenység költségvetését a Nemzetközi Együttműködés 
és a Fejlesztés Főigazgatósága (DG DEVCO), az Európai Szomszédságpolitika és a 
Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága (DG NEAR), a Polgári Védelem és 
Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága (DG ECHO), a Regionális és 
Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO), valamint a Külpolitikai Eszközökért Felelős 
Szolgálat (FPI) hajtja végre;

155. megjegyzi, hogy az e területhez tartozó kifizetéseket a világ több mint 150 országában, 
több eszköz felhasználásával, több módon, így például kivitelezési, árubeszerzési és 
szolgáltatásnyújtási szerződések, vissza nem térítendő támogatások, speciális hitelek, 
hitelgaranciák és pénzügyi támogatás, költségvetés-támogatás, valamint a költségvetési 
támogatás egyéb célzott formái révén folyósították;

156. megjegyzi, hogy a Számvevőszék egy 68 tranzakcióból álló mintát vizsgált meg a 
következők szerint: DG NEAR: 22 tranzakció, DG DEVCO: 25 tranzakció, DG ECHO: 
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10 tranzakció, 11 egyéb tranzakció; emellett a vizsgálat hét, a DG NEAR és a 
DG DEVCO fennmaradó hibaarányról szóló 2019. évi tanulmányaiból átvett és a 
módszertani korlátok kompenzálása céljából kiigazított tranzakcióra is kiterjedt;  

A Számvevőszék megállapításai: DG NEAR

157. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Unió továbbra is átfogó jellegű jogi rendelkezésekkel 
szabályozott költségvetési támogatást nyújt harmadik országoknak, ami azzal a 
kockázattal jár, hogy a Bizottság túl szabadon értelmezi az általános feltételek teljesítését; 
valamint hogy a Számvevőszék tevékenysége „csak addig a pontig terjedhet, amikor a 
Bizottság a támogatást kifizeti a kedvezményezett országnak, mivel ezek a pénzeszközök 
azután beolvadnak a fogadó ország saját költségvetési forrásaiba”22; 

158. a DG NEAR fennmaradó hibaarányra vonatkozó vizsgálata kapcsán aggodalommal 
állapítja meg, hogy a Számvevőszék szerint:

 a DG NEAR által rendelkezésre bocsátott, a fennmaradó hibaarányra vonatkozó 
módszertanban és kézikönyvben tetten érhetők a fennmaradó hiba esetleges 
alulbecsléséhez vezető hiányosságok, így például a fennmaradó hibaarányra 
irányuló munka nem foglalkozik kellő mélységben a közbeszerzési eljárások 
bizonyos szempontjaival (a sikertelen pályázók elutasításának okaival, a pályázati 
felhívási eljárásoknak és a közvetlen odaítélés indokolásának a teljes körű 
ellenőrzésével, valamint azzal, hogy a nyertes pályázó megfelelt-e valamennyi 
kiválasztási és odaítélési kritériumnak)23;

 a közvetlen irányítású támogatások esetében a „támogatási [hiba]arány” 
kiszámítása 80%-os konfidenciaszintet vesz alapul, jóllehet a hibaarány-számítások 
általában 95%-os konfidenciaszintet alkalmaznak;

 a DG NEAR fennmaradó hibaarányra vonatkozó becslési módszere széles körű 
értelmezési teret enged a vállalkozónak az egyedi hibák becslése kapcsán 
(kiváltképpen azokban az esetekben, amikor egy tranzakcióhoz nem állnak 
rendelkezésre dokumentumok);

 2018-ban és 2019-ben a mintában szereplő tranzakciók fele esetében korábbi 
ellenőrzések eredményeire támaszkodtak, miközben a Számvevőszék emlékeztet 
arra, hogy e megközelítés nem alkalmas a fennmaradó hibaarány pontos 
meghatározására24;

A Számvevőszék 09/2019. sz. különjelentése: A Marokkónak nyújtott uniós támogatás: eleddig 
csekély eredmények

159. megjegyzi, hogy a Marokkó számára 2014 és 2018 között nyújtott uniós költségvetés-
támogatás összege az ország teljes költségvetési kiadásainak mintegy 0,37%-át tette ki, 
és hogy a szerződések összértéke 562 millió EUR, a kifizetéseké pedig 206 millió EUR 
volt; emlékeztet arra, hogy – Tunéziát nem számítva – Marokkó több uniós fejlesztési 

22 230. o.
23 232. o.
24 233. o.
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támogatást kap, mint bármely más észak-afrikai ország, és emellett a nemzetközi 
fejlesztési segélyezés egyik legfőbb kedvezményezettje;   

160. emlékeztet arra, hogy a Bizottság Marokkóval kialakított együttműködésének 
támogatásában az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz a legfontosabb pénzügyi 
eszköz, és a 2014–2020-as időszakban az eszköz kötelezettségvállalási előirányzatai 
1399 millió EUR-t tesznek ki; 

161. rámutat arra, hogy a Törvényszék Nyugat-Szaharáról szóló 2015. decemberi ítéletét 
követően Marokkó 2015 decembere és 2019 januárja között az uniós külpolitika 
valamennyi területe – például a fejlesztéspolitika, kereskedelempolitika, kül- és 
biztonságpolitika – tekintetében felfüggesztette a politikai párbeszédet;

162. hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék több olyan problémát is feltárt, amelyek csökkentik 
a költségvetés-támogatás eredményességét:

 a támogatások célirányossága és kialakítása elmaradt az optimálistól (azaz a 
finanszírozás túl sok területre terjedt ki, a politikai párbeszéd felfüggesztése idején 
a Bizottság nem dolgozott ki egyértelmű stratégiát a Marokkóval folytatandó 
jövőbeli kapcsolatokra vonatkozóan, az adományozók koordinációja nélkülözi az 
egységességet, a költségvetés-támogatási programok kialakítása nem szolgálja a 
maximális hatás elérését);

 tetten érhetők nehézségek a támogatás végrehajtása kapcsán (például késedelmek, 
az eredmények nem megfelelő bizottsági értékelése);

 a költségvetés-támogatási programok hatása nem volt jelentős (azaz az 
egészségügy, a szociális védelem, az igazságszolgáltatás stb. területén a 
költségvetés-támogatás céljainak kevesebb mint fele teljesült);

163. felhívja a Bizottságot, hogy:

 erősítse meg az uniós költségvetés-támogatás célirányosságát Marokkó esetében, 
nevezetesen pedig alkalmazzon átláthatóbb és jobban dokumentált módszert az 
összegek ágazati költségvetés-támogatási programokhoz való rendelésére; 

 javítsa a célértékek és a teljesítménymutatók kialakítását, kiváltképpen a 
végeredményorientált mutatók nagyobb arányú alkalmazása révén; 

 javítsa a szakpolitikai párbeszédre vonatkozó stratégiát, mindenekelőtt pedig 
értékelje a szakpolitikai párbeszéddel kapcsolatos stratégia megvalósítását, 
valamint egyértelműen és megfelelő módon határozza meg a párbeszéd 
célkitűzéseit és várható eredményeit; 

 javítsa a folyósításokra vonatkozó ellenőrzési eljárásokat, azaz alkalmazzon 
megfelelő számítási módszereket, kizárólag akkor teljesítse a források folyósítását, 
ha rendelkezésre állnak megbízható bizonyítékok a célok tényleges 
megvalósítására vonatkozóan; 

 javítsa a nyomonkövetési eljárásokat, így például erősítse meg az ágazati stratégiák 
értékelését, valamint kövesse nyomon az ágazati stratégiákat a mutatóik 
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alkalmazásával;

 végezetül: kösse meg a visszafogadási megállapodást, amelyre vonatkozóan a 
Tanács 2000-ben tárgyalási megbízást adott a Bizottságnak, különös tekintettel 
arra, hogy Marokkó egyike azon kedvezményezetteknek, ahova a legtöbb uniós 
fejlesztéstámogatás irányul25;

A Számvevőszék megállapításai: DG DEVCO

164. mély aggodalommal jegyzi meg a DG DEVCO fennmaradó hibaarányról szóló 
tanulmányával kapcsolatban, hogy:

 a nyolcadik, a kilencedik, tizedik és tizenegyedik EFA keretében 2019-ben 
elszámolt kiadásokat lényeges hibaszint jellemzi; a Számvevőszék szerint a becsült 
hibaarány 3,5%;

 a becsült hibaszint 43,6%-a a fel nem merült kiadásokra (azaz kiadásként benyújtott 
kötelezettségvállalásokra vagy helytelenül kiszámított kiadások visszaigénylésére) 
volt visszavezethető;

 a becsült hibaszint 22,1%-a közbeszerzési szabályok súlyos megsértésére (azaz az 
értékelőbizottság indokolatlan határozatára) volt visszavezethető; 

 a becsült hibaszint 12,7%-a a támogatásra nem jogosult kiadásokra (azaz a helyi 
alkalmazottak fizetésének a szerződés megkötését követő jelentős megemelésére) 
volt visszavethető;

 a Bizottság és végrehajtó partnerei gyakrabban követtek el hibákat a 
programbecslésekkel, vissza nem térítendő támogatásokkal, a nemzetközi 
szervezetekkel kötött hozzájárulási megállapodásokkal és az uniós tagállamok 
együttműködési ügynökségeivel kötött hatáskör-átruházási megállapodásokkal 
kapcsolatos tranzakciókban, mint más támogatási formáknál (például építési 
beruházások, szállítási és szolgáltatási szerződések); a 65 ilyen típusú tranzakcióból 
25-nél (38%) merült fel számszerűsíthető hiba, amelyek a becsült hibaszinten belül 
71,7%-ot tettek ki;

 a DG DEVCO fennmaradó hibaarányra vonatkozó vizsgálata nem minősül 
bizonyosságot nyújtó szolgáltatásnak vagy ellenőrzésnek, alapja a DG DEVCO 
által rendelkezésre bocsátott, a fennmaradó hibaarányra vonatkozó módszertan és 
kézikönyv;

 a DG DEVCO előzetes ellenőrzésekre épülő kontrollrendszerének vannak gyenge 
pontjai, amely közé tartozik például a közbeszerzési eljárások elégtelen ellenőrzése, 
a projektvégrehajtás szerinti országban végzett helyszíni ellenőrzések rendkívül 
alacsony száma, a DG DEVCO fennmaradó hibaarányra vonatkozó becslési 
módszere, valamint az, hogy részben vagy teljes mértékben a korábbi 
kontrolltevékenységek eredményeire támaszkodnak;

25 E-000331/2020. sz. írásbeli választ igénylő kérdés, tárgy: Az EU–Marokkó visszafogadási megállapodás.
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 a főigazgatónak a 2019. évi éves tevékenységi jelentésben szereplő megbízhatósági 
nyilatkozata nem tartalmaz fenntartásokat, mivel a 2018-ra megmaradt két 
fenntartást visszavonták, újakat pedig nem adtak ki; a szóban forgó fenntartások 
2019-es visszavonása előtt a DG DEVCO 2017-ben és 2018-ban jelentősen 
csökkentette azok hatókörét (azaz az általuk lefedett kiadások részarányát), 
következésképpen ez a helyzet nem ad megbízható és valós képet a DG DEVCO 
általános felelősségi körébe tartozó kockázatokról;

Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz és a fejlesztési együttműködési eszköz 
teljesítménye

165. emlékeztet arra, hogy a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi kereten belül 
az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz hozzávetőlegesen 17 milliárd EUR-s 
költségvetéssel rendelkezik; a Bizottság 2019 végéig összességében ezen allokáció 85%-
át kötötte le, valamint 42%-át költötte el;

166. emlékeztet arra, hogy a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi kereten belül a 
fejlesztési együttműködési eszköz hozzávetőlegesen 20 milliárd EUR-s költségvetéssel 
rendelkezik; a Bizottság 2019 végéig összességében ezen allokáció 84%-át kötötte le, 
valamint 40%-át költötte el; 

167. megjegyzi, hogy a fejlesztési együttműködési eszköz öt projektjének, valamint az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz három projektjének teljesítmény-felülvizsgálata 
alapján a Számvevőszék megállapította egyrészről, hogy a fejlesztési együttműködési 
eszköz három projektje esetében fennállnak teljesítménnyel kapcsolatos problémák, 
nevezetesen kettőnél késedelmes volt a végrehajtás, és ezek ezért nem fogják a kitűzött 
határidőig elérni az összes tervezett outputot és eredményt, egy pedig egyetlen célértéket 
sem határozott meg teljesítménye méréséhez, másrészről pedig, hogy az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz egyetlen projektjénél sem merültek fel teljesítménnyel 
kapcsolatos problémák;

168. megjegyzi, hogy a Bizottság magas szintű teljesítményjelentéseiben szereplő mutatók 
általánosan pozitív tendenciát jeleztek a szegénység csökkentése, az oktatás terén a 
nemek közötti egyenlőség, a szomszédos országokkal kötött megállapodások száma és a 
humán fejlődés szempontjából; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a mutatók romló 
tendenciát mutattak a demokrácia megszilárdulása, a jogállamiság és a politikai stabilitás 
szempontjából;

169. rámutat arra, hogy e mutatók a programok teljesítményéről nem szolgáltak 
információkkal, csak arról, hogy milyen környezetben működnek; hangsúlyozza, hogy a 
felhasznált mutatók készlete nem szemléltette világosan, hogy a programok milyen 
mértékben valósítják meg a várt outputokat és eredményeket, és hogy ezek mennyiben 
segítik elő a programok várt hatásainak elérését; 

Ajánlások

170. felhívja a Bizottságot, hogy:

 a 2020. évvel kezdve a DG NEAR éves tevékenységi jelentéseiben ismertesse a 
fennmaradó hibaarányról szóló tanulmány korlátait;
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 2021 végéig növelje a DG NEAR által a támogatási arány kiszámítási módszerében 
alkalmazott konfidenciaszintet a fennmaradó hibaarányról szóló tanulmányban 
vizsgált egyéb sokaságra alkalmazott szintre, hogy a módszertan pontosabban 
tükrözze a közvetlen irányítás keretében nyújtott támogatások terén jelentkező 
magasabb kockázatot;

 2021 végéig erősítse meg a DG NEAR, a DG DEVCO, a DG ECHO, a DG CLIMA 
és a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat által végrehajtott ellenőrzéseket 
úgy, hogy azonosítja és megelőzi a visszatérő hibákat (például a munkaidő-
nyilvántartási rendszerek hiánya, jogosulatlan héa-kiadások ráterhelése uniós 
finanszírozású projektekre);

 a számvevőszéki jelentésben azonosított problémák orvoslása érdekében 2021 
végéig javítsa tovább a fennmaradó hibaarányra vonatkozó vizsgálathoz használt 
módszertant és kézikönyvet, hogy megbízhatóbb legyen a tanulmányban közzétett 
hibaarány;

 újfent vezessen be fenntartásokat valamennyi magas kockázatúként értékelt terület 
tekintetében, függetlenül azok összkiadáson belüli részarányától és pénzügyi 
hatásától;

Igazgatás

171. megjegyzi, hogy az „Igazgatás” terület esetében a kifizetések 10,4 milliárd EUR-t tettek 
ki 2019-ben, és a következő uniós intézményeken keresztül kerültek folyósításra:

 „Bizottság”: a fejezet költségvetésének legfeljebb 57,9%-a, azaz 6,1 milliárd EUR;

 „Európai Parlament”: a fejezet költségvetésének legfeljebb 19,6%-a, azaz 
2,0 milliárd EUR;

 „EKSZ”: a fejezet költségvetésének legfeljebb 9,2%-a, azaz 1,0 milliárd EUR;

 „Tanács”: a fejezet költségvetésének legfeljebb 5,4%-a, azaz 0,6 milliárd EUR;

 „Bíróság”: a fejezet költségvetésének legfeljebb 4,0%-a, azaz 0,4 milliárd EUR;

 „Számvevőszék”: a fejezet költségvetésének legfeljebb 1,4%-a, azaz 
0,1 milliárd EUR;

 „EGSZB”: a fejezet költségvetésének legfeljebb 1,3%-a, azaz 0,1 milliárd EUR;

 „Egyéb”: a fejezet költségvetésének legfeljebb 1,2%-a, azaz 0,1 milliárd EUR;

172. megjegyzi, hogy az igazgatási kiadások alatt a személyi ráfordítások – ezek az összes 
kiadás mintegy 60%-át teszik ki –, valamint az épületekre, felszerelésekre, energiára, 
kommunikációra és informatikára fordított kiadások értendők, valamint hogy e kiadási 
terület alacsony kockázatúnak minősül;

A PWC és a Számvevőszék megállapításai
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173. tudomásul veszi a tranzakciótesztek következő eredményeit: a tesztek keretében –
 amelyekben valamennyi intézménytől és szervtől szerepeltek tranzakciók – megvizsgált 
45 tranzakció közül 3 (6,7%) esetében merült fel számszerűsíthető hiba, és ez alapján a 
becsült hibaszint a lényegességi küszöb alatt maradt;

174. megjegyzi, hogy nem azonosítottak konkrét problémákat a Tanács, az Európai Unió 
Bírósága, az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a 
Régiók Európai Bizottsága, az európai ombudsman, az európai adatvédelmi biztos, illetve 
az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) tekintetében;

175. megjegyzi, hogy az Európai Parlament szintjén a Számvevőszék hibákat tárt fel egy 
európai politikai pártnak folyósított kifizetés kapcsán (a kiadások támogathatósági 
szabályainak megsértéséhez kapcsolódó, szóban forgó hibák a következők voltak: a 
közbeszerzési eljárás hiánya, az írásos szerződéses dokumentumok hiánya, valamint a 
ténylegesen felmerült költségekre vonatkozó igazoló dokumentumok hiánya);

176. megjegyzi, hogy a Bizottság esetében számos hibát azonosítottak a személyzeti 
költségekkel és a családi támogatások Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 
általi kezelésével kapcsolatban; 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

177. felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
még nem dolgozott ki a belsőkontroll-standardjainak megfelelő, a bizalmi funkciókra 
vonatkozó politikát, konkrétabban: nem definiálta a bizalmi tisztségeket, illetve 
funkciókat, és nem végzett kockázatelemzést a kockázatcsökkentő kontrollok és – végső 
soron – a belső mobilitási politika elfogadása érdekében;

178. aggasztónak tartja, hogy az EGSZB 2014 óta nem végzett átfogó kockázatértékelést, és 
mindössze egy igazgatóság határozta meg a célkitűzései elérésével kapcsolatos 
kockázatokat, de mind ez ideig ezen igazgatóság sem tett javaslatot olyan 
kockázatcsökkentő kontrollokra, amelyek elfogadható szintre csökkentenék e 
kockázatokat;

Európai Iskolák

179. megelégedéssel nyugtázza, hogy a Számvevőszék említést tesz arról, hogy a beszámolók 
minősége javult az előző évekhez képest, ugyanakkor mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a Számvevőszék a 2019. évi pénzügyi év kapcsán sem tudja megerősíteni, hogy az 
Iskolák pénzgazdálkodása megfelelt volna az Európai Iskolák pénzügyi szabályzatában 
és a személyi szabályzatban foglaltaknak;

180. sürgeti az Európai Iskolákat, hogy mielőbb hajtsák végre a számvitel, a közbeszerzések 
és munkaerő-felvétel kapcsán megfogalmazott számvevőszéki ajánlásokat;

181. elismeri, hogy súlyos egyenlőtlenségek tapasztalhatók az Európai Iskolák két típusa 
között: az elsősorban az európai intézmények tisztviselőinek gyermekei számára 
fenntartott „I. típusú” Európai Iskolák és a szülők tevékenységétől függetlenül 
valamennyi tanuló előtt nyitva álló „akkreditált Európai Iskolák” között;

182. elismeri, hogy az egyik alapvető problémát az jelenti, hogy az Európai Iskolák központi 
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hivatala és az európai iskolák rendszere pénzügyileg a Költségvetési Főigazgatóságtól és 
a Humánerőforrásügyi Főigazgatóságtól függ (jóllehet ez indokolt az európai 
intézmények azon tisztviselői tekintetében, akik elsőbbségi hozzáféréssel rendelkeznek 
az I. típusú iskolákhoz, nem indokolt a többi olyan diák esetében, akiknek a családja 
semmilyen módon nem kötődik az intézményekhez); 

Ajánlások

183. felhívja a Bizottságot, hogy:

 harmonizálja az I. kategóriába tartozó tanulók, azaz a tisztviselők azon gyermekei 
számára nyújtott támogatást, akik úgy döntenek, hogy akkreditált Európai Iskolába 
iratkoznak be (jelenleg egyes köztisztviselő családok attól függően, hogy melyik 
városban vagy országban élnek, nem kapnak támogatást gyermekeik akkreditált 
iskolába való beíratásához, holott ezek az iskolák ugyanolyan érettségi 
bizonyítványt adnak);

 szüntesse meg az akkreditált iskolákba beiratkozott, I. kategóriába tartozó tanulók 
között a finanszírozás terén tetten érhető egyenlőtlenségeket, amelyek abból 
erednek, hogy néha ezek az iskolák az „I. típusú” Európai Iskolákat helyettesítik, 
és ezt követően olykor egyenlőtlen és indokolatlan versenynyomás alá kerülnek 
attól függően, hogy mely iskolapiacon működnek;

 avatkozzon be azon, úgynevezett „költségsemlegességi” politika (lásd a 2018-10-
D-63-en-5. sz. dokumentumot) nyomán jelenleg kibontakozó jelentős problémák 
megoldása érdekében, amely előírja, hogy az akkreditált iskolák nem róhatnak 
pénzügyi terhet az Európai Iskolák hagyományos rendszerére, hanem épp 
ellenkezőleg, hozzá kell járulniuk a jelenleg működő rendszer működéséből adódó 
költségekhez26;

Általános észrevételek

184. figyelembe veszi, hogy a felülvizsgált személyzeti szabályzat 2014-es elfogadását az 
intézmények és szervek arra vonatkozó kötelezettségvállalása kísérte, hogy 2018-ig a 
2012. évi helyzethez képest fokozatosan 5%-kal csökkentik a létszámtervükben szereplő 
(tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti) álláshelyek számát;

185. rámutat arra, hogy az intézmények és szervek létszámtervüket 1409 álláshellyel (3%) 
csökkentették, ezzel egyidejűleg pedig fokozatosan növelték a szerződéses alkalmazottak 
foglalkoztatását; az időszak során a szerződéses alkalmazottak aránya a teljes munkaerő-

26 E rendelkezés több szinten is problémákat okoz. Először is: a központi hivatal, valamint a Bizottság által az 
Európai Iskoláknak jutatott teljes költségvetés olyan közszolgáltatás, amelyet a tagállamok, azokon keresztül pedig 
az adófizetők már kifizettek. Másodszor: az állítás, amely szerint az akkreditált iskolák olyan többletköltségeket 
jelentenek, amelyeket maguknak kellene állniuk, nem tűnik észszerűnek, mivel általános működésüket 
önfinanszírozás biztosítja, és abba a Bizottság egyáltalán nem avatkozik be. Tekintettel arra, hogy elérhetővé teszik 
az európai érettségi rendszert, és lehetővé teszik, hogy az „I. típusú” Európai Iskolákhoz képest az európai 
tisztviselők gyermekei jóval alacsonyabb költségek mellett részesüljenek oktatásban, fejlesztésüket helyénvaló 
lenne beépíteni a Bizottság költségvetésébe, és mindenképpen kerülendő lenne esetükben egy olyan adó kivetése, 
amely akadályt jelentene fejlődésük, valamint a nekik köszönhetően elérhető jelentős, az Unió számára előnyös 
megtakarítások szempontjából.
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állományon belül 17%-ról 22%-ra nőtt;

186. kiemeli, hogy a szerződéses alkalmazottak év végi létszámának növekedése 
intézményenként, szervenként vagy végrehajtó ügynökségenként jelentősen eltér, ami 
részben a szervezetek méretében mutatkozó különbségeknek tudható be, de emellett a 
gyorsan változó prioritásokból eredő új feladatok személyzeti létszámra gyakorolt hatását 
is tükrözi, például a következőket:

 a Közös Kutatóközpont (JRC) által a Bizottság más szervezeti egységei, valamint 
a harmadik felek nevében végzett többletmunka, valamint a korábban a nemzeti 
jogszabályok szerinti szerződések alapján foglalkoztatott támogatott alkalmazottak 
helyett a IV. besorolási csoportba felvett nagyszámú tudományos és műszaki 
támogató munkatárs felvétele;

 a Bizottság által a végrehajtó ügynökségekre bízott új programok végrehajtása, 
amely költségvetési szempontból és az áthelyezett bizottsági munkatársak 
szempontjából semleges volt;

 a támogató szolgálatok internalizálása az Európai Parlamentben (az I. besorolási 
csoportban foglalkoztatott biztonsági személyzet tagjai és gépjárművezetők);

 az EKSZ-re ruházott új feladatok, különösen a közös biztonság- és védelempolitika, 
valamint a dezinformáció elleni cselekvési terv területén (az EKSZ ezenkívül a 
fizikai és az informatikai biztonságot is megerősítette az uniós küldöttségeken);

187. határozottan bírálja a szerződéses alkalmazottak számának a rendhagyó vagy sürgős 
helyzetek – például a migrációs válság – miatti növekedését;

188. érdeklődéssel jegyzi meg, hogy az uniós intézmények sok olyan munkaszüneti napot 
tartanak, amelyek esetében a személyzetnek nem kell éves szabadságot kivennie;

189. megjegyzi, hogy az irodai/titkári asszisztensek állandó és ideiglenes álláshelyeinek 
szerződéses álláshelyekké történő átalakítása miatt egyes intézményeknél nőtt az I. 
besorolási csoportba tartozó szerződéses alkalmazottak száma;

190. rendkívül aggályosnak tartja, hogy 2018 végén az intézmények, szervek és végrehajtó 
ügynökségek 11 962 szerződéses alkalmazottat foglalkoztattak (ami a 2012. évi szinthez 
képest 37%-os növekedést jelent); rámutat arra, hogy ezen alkalmazottak legtöbbjét az 
Európai Bizottság foglalkoztatta, főként a legjobban fizetett IV. besorolási csoportban, és 
hogy a végrehajtó ügynökségek szerződéses alkalmazottainak többsége szintén a III. és a 
IV. besorolási csoportba tartozott (763, illetve 715 fő);

191. tudomásul veszi, hogy a vizsgált időszakban az intézmények, szervek és végrehajtó 
ügynökségek által alkalmazott állandó és ideiglenes alkalmazottak keresetére fordított 
összegek 12%-kal, míg a szerződéses alkalmazottak felé teljesített összkifizetések 59%-
kal nőttek, miközben az állandó és ideiglenes alkalmazottak, valamint a szerződéses 
alkalmazottak keresetére fordított teljes összeg 15%-kal, a 2012. évi 4116 millió EUR-
ról 2018-ban 4724 millió EUR-ra nőtt; 

Ajánlások
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192. felhívja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, hogy:

 hajtson végre a bizalmi funkciók kezelésére irányuló politikát egy olyan átfogó 
kockázatértékelésre építve, amely az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
méretét és munkájának jellegét figyelembe vevő kockázatcsökkentő kontrollok 
meghatározásához vezet;


