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JAVASLATOK 

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. emlékeztet arra, hogy a fejlesztési segítségnyújtási projektek strukturális hiányosságokat 

kezelnek és nehéz körülmények között zajlanak; ezért a hibák és az eredménytelenség 

kockázatát össze kell mérni a várható előnyökkel és a fellépés elmaradásának 

költségeivel, törekedve a pénzeszközök hatékony és átlátható felhasználására; 

 

2. nyugtázza, hogy 2012-ben a Bizottság eredményorientált monitoringrendszere keretében 

több mint 1350 projektet értékelt azok megfelelősége, tervezése, hatékonysága, 

eredményessége, hatása és fenntarthatósága szempontjából; tudomásul veszi, hogy a 

jelentős problémákat mutató projektek száma a 2010-es és 2011-es 8%-ról 2012-ben 5%-

ra csökkent1;  

 

3. aggodalommal állapítja meg, hogy 2011-hez képest 2012-ben 33-ról 45-re nőtt azon 

esetek száma, amelyekben az OLAF vizsgálatot indított a EuropeAid Fejlesztési és 

Együttműködési Főigazgatóság által irányított projektek vonatkozásában, noha elismeri, 

hogy az új esetek száma így is alacsonyabb, mint a 2005 és 2010 közötti évek 

bármelyikében;  

 

4. üdvözli a Bizottság „átlátható támogatásra” irányuló kezdeményezését2, amely kellő 

időben átfogó információkkal szolgál a humanitárius és fejlesztési segélyekről, és segíthet 

visszaszorítani a kettős finanszírozást; 

 

5. üdvözli, hogy a EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság 2012-ben 

következetes módszertant vezetett be a becsült fennmaradó hibaarány – azaz a hibák 

megelőzésére, feltárására és javítására irányuló ellenőrzések egyikében sem észlelt 

hibaszint – kiszámítására; elégedetten nyugtázza, hogy a Számvevőszék megfelelőnek és 

hasznosnak ítélte a fennmaradó hibaarány becsléséhez használt módszertant; 

 

6. mindazonáltal aggodalmának ad hangot a EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési 

Főigazgatóság esetében becsült 3,6%-os fennmaradó hibaarány mértéke miatt, és felhívja 

a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit a fő hibatípusok jobb elemzése, dokumentálása 

és indokolása érdekében, és tegyen megfelelő lépéseket – így például konzultáljon az 

érintettekkel – a hibák jövőbeni csökkentése céljából, különös tekintettel a nemzetközi 

szervezetek számára teljesített kifizetésekre, amelyek a teljes fennmaradó hibaarány 

38%-át tették ki3. 

 

                                                 
1 Az Európai Unió fejlesztési és külső támogatási politikájáról és azok 2012. évi végrehajtásáról szóló 2013-as 

éves jelentést kísérő SWD(2013)0307 számú bizottsági munkadokumentum (161. o.). 
2 https://tr-aid.jrc.ec.europa.eu.  
3 http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/devco_aar_2012.pdf.  

https://tr-aid.jrc.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/devco_aar_2012.pdf
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