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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. elégedettségét fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság biztosította a Számvevőszék Európai 

Fejlesztési Alapok végrehajtására vonatkozó 2009-es és 2010-es éves jelentéseiben 

szereplő ajánlások legalább részbeni végrehajtását, és felhívja a Bizottságot, hogy 

továbbra is biztosítsa a Számvevőszék 2011-es és 2012-es jelentésében szereplő 

ajánlások nyomon követését és végrehajtását; 

 

2. megállapítja, hogy 2012-ben 891 millió euró, az EFA segélyekre fordított teljes 

költségvetésének 29%-a került folyósításra költségvetés-támogatás formájában1, és 

üdvözli, hogy a költségvetés-támogatás kötelezettségvállalási előirányzatai 90%-kal, 2,4 

milliárd euróra nőttek2; ebben a tekintetben támogatja a Számvevőszéknek a 

költségvetés-támogatás feltételeinek helyes alkalmazását biztosító intézkedések 

fokozására irányuló ajánlását; üdvözli, hogy a Bizottság a költségvetés-támogatást a 

kedvezményezett országok parlamenti kontroll- és ellenőrzési képességeinek 

fejlesztéséhez és közkiadásaik átláthatóságának növeléséhez nyújtott fokozott segítséggel 

szándékozik kiegészíteni3; 

 

3. várja a Bizottság azon kötelezettségvállalásának teljesítését, hogy az EFA demokratikus 

ellenőrzését a Parlament által a Fejlesztési Együttműködési Eszköz felett végzett 

ellenőrzéshez igazítja4;  

 

4. megjegyzi, hogy a szubszaharai országokban zajló EFA-projektek 2012-ben végzett 

értékelése egyrészt javulásokat mutat a projekttervezés és a megfelelőség, a hatás és a 

fenntarthatóság terén, másrészt továbbra is problémák vannak a hatékonysággal és az 

eredményességgel, mivel a projekteknek csak alig több mint a fele kapott jó vagy nagyon 

jó értékelést5; üdvözli a Száhil övben (AGIR – Globális szövetség a Száhil öv 

                                                 
1 Válaszok a Piebalgs biztosnak feltett, írásbeli választ igénylő kérdésekre (Az EFA mentesítése) – A 

Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2013. november 26-i meghallgatása 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dv/questionnaireedf_/questionnaireedf_en.

pdf  
2 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 (171. o.). 
3 A 11. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló bizottsági javaslat, 

COM(2013)0660, 39. cikk.  
4 Az Európa 2020 stratégia költségvetése, COM(2011)0500, 21. o. 
5 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 (72. o.) és Az Európai Unió 
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rezilienciájáért) és Afrika szarvában (SHARE – az Afrika szarva rezilienciájának 

javítását szolgáló kezdeményezés) 2012-ben indított átfogó keretprogramokat, amelyek 

célja rugalmasság kialakítása a Száhil övben, illetve az élelmiszer-ellátás állandó 

bizonytalanságának jobb kezelése ezekben a térségekben; 

 

5.  aggódik a csendes-óceáni térségben súlyos hiányosságokkal küzdőként értékelt projektek 

magas és növekvő aránya miatt, és azért, mert a „jól” vagy „nagyon jól” teljesítő 

projektek aránya csak 40,4%; felhívja a Bizottságot, hogy végezzen tovább vizsgálatokat 

e hiányosságok okaival kapcsolatban, és javítsa az országokon belüli képességeket a 

projekttervezés és -végrehajtás javítása érdekében1; 

 

6. örömmel veszi tudomásul a karib-tengeri térségben a projektek összességében kielégítő 

és javuló minőségét, ahol a projektek 75,47%-át értékelték jól vagy nagyon jól 

működőnek2; 

 

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

következetes módszertant vezetett be a becsült fennmaradó hibaarány kiszámítására, és 

elégedett azzal, hogy a Számvevőszék megfelelőnek találta a módszertant; aggódik 

azonban amiatt, hogy a becsült fennmaradó hibaarány szintje 3,6%; felhívja a 

Bizottságot, hogy fokozza a fő hibatípusok jobb elemzésére irányuló erőfeszítéseit, és a 

következő években csökkentse a fennmaradó hibaarányt;  

 

8. megismétli az EFA kifizetéseiben fennálló lényeges hibákkal kapcsolatos aggályait; 

örömmel nyugtázza azonban, hogy a Számvevőszék becslése szerint a legvalószínűbb 

hibaarány 2012-ben 3,0%, ami csökkenést jelez 2011-hez (5,1%) és 2010-hez (3,4%) 

képest. 

                                                                                                                                                         
fejlesztési és külső támogatási politikájáról és azok 2011. évi végrehajtásáról szóló 2012-es éves jelentést kísérő 

SWD(2012)0242 számú bizottsági munkadokumentum (67. o.).  
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 (120. o.). 
2 Ugyanott, 97. o. 
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