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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy 2019 a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret végrehajtásának utolsó előtti éve, és hogy mostanra valamennyi 
pénzügyi program teljes mértékben működőképes;

2. megjegyzi, hogy 2019 végéig a fennálló kötelezettségvállalások tovább nőttek, és 
elérték a 298 milliárd EUR-t; kiemeli, hogy ez a növekedés abból adódott, hogy a 
kötelezettségvállalási előirányzatok rendszeresen meghaladták a kifizetési 
előirányzatokat, és hogy a kifizetési igényeket a következő többéves pénzügyi keretre 
halasztották, alapvetően az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) 
késedelmes végrehajtása miatt; 

A többéves pénzügyi keret 1b. „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” alfejezetére 
vonatkozó megjegyzések

Általános megjegyzések

3. megállapítja, hogy 2019-ben 57 milliárd EUR-t különítettek el az 1b. alfejezet 
programjaira, ezen belül 13 779 millió EUR-t (24%) az Európai Szociális Alap (ESZA), 
566 millió EUR-t (1%) pedig a leginkább rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap (FEAD) számára;

4. aggodalommal állapítja meg, hogy a „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” 
szakpolitikai terület becsült általános hibaaránya 2019-ben 4,4% volt (2018-ban 5,0%); 
hangsúlyozza, hogy az előző évhez viszonyított enyhe csökkenés ellenére ez az arány 
még mindig jóval meghaladja a 2%-os lényegességi küszöböt és a teljes uniós 
költségvetés kiadásainak becsült hibaarányát (2,7%); 

5. sajnálatosnak tartja, hogy a Számvevőszék a 2019-es pénzügyi évre vonatkozóan is azt 
a következtetést vonta le, hogy az egyes ellenőrző hatóságok mintavételi módszereiben 
feltárt hiányosságok hatással voltak a reprezentatív jellegre, és hogy az ellenőrző 
hatóságok továbbra is hiányosan végzik el és dokumentálják munkájukat; 

6. megjegyzi, hogy a Számvevőszék egy folyamatban lévő ellenőrzés keretében jelenleg 
elemzi a „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” területhez tartozó, a Bizottság által 
saját ellenőrzései alapján kiszámított kiadások éves szintjének relevanciáját, 
megbízhatóságát és következetességét, és a Parlament várja az említett ellenőrzés 
következtetéseit;

Az ESZA-ra vonatkozó konkrét megjegyzések

7. megjegyzi, hogy az ESZA esetében, amely a DG EMPL 2019. évi költségvetésének 
94,7%-át teszi ki, a fő eredendő kockázat a finanszírozott műveletek és tevékenységek 
összetettségéhez, a kedvezményezettek tipológiájához és változatosságához, valamint az 
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éves beavatkozások magas számához kapcsolódik;

8. elégedettségét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az egyszerűsített költségelszámolási 
opciók ESZA-n belüli bevezetése csökkentette az adminisztratív terheket és 
megkönnyítette a végrehajtást mind a programhatóságok, mind a kedvezményezettek 
számára;

A potenciális csalás elleni küzdelem

9. megelégedettséggel állapítja meg, hogy a Bizottság új csalás elleni stratégiájának 2019. 
április 29-i elfogadását követően a DG EMPL csaláskockázat-elemzést végzett, 
valamint a DG REGIO-val és a DG MARE-val közösen felülvizsgálta és aktualizálta a 
„csalás elleni közös stratégiát” és a közvetlen irányításra vonatkozó saját csalás elleni 
stratégiáját; 

A többéves pénzügyi keret 1a. „Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért” 
alfejezetére vonatkozó megjegyzések

Általános megjegyzések

10. emlékeztet arra, hogy a többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetének programjaival 
kapcsolatos kiadások többségét a Bizottság közvetlenül kezeli;

11. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a „Versenyképesség a növekedésért és a 
foglalkoztatásért” területhez kapcsolódó kiadások becsült hibaaránya az egész 2019. 
évben jelentős volt, és mértéke 4,0%; 

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja (EaSI)

12. megállapítja, hogy az EaSI a 2019. évi munkaprogramja keretében öt pályázati felhívás 
révén 44 projektet finanszírozott 29,3 millió EUR értékben; 

Ügynökségek

13. elismeri, hogy a DG EMPL hatáskörébe tartozó öt decentralizált ügynökség jelentős 
mértékben járul hozzá és fontos hozzáadott értéket nyújt a DG EMPL szakpolitikai 
területei konkrét célkitűzéseinek eléréséhez; 

Következtetés

14. a DG EMPL 2019. évi éves tevékenységi jelentése alapján megállapítja, hogy a DG 
EMPL észszerű bizonyossággal rendelkezett és arra a következtetésre jutott, hogy az 
operatív programok irányítási és kontrollrendszerei a tervezettnek megfelelően 
működtek 2019-ben; 

15. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a Számvevőszék által feltárt valamennyi 
hibát, és szükség esetén kérjen további pénzügyi korrekciókat; 

16. nyugtázza, hogy a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy folytatja szoros 
együttműködését az ellenőrző hatóságokkal annak érdekében, hogy erősítse azok 
hibamegelőzési és hibajavítási kapacitását, valamint hogy azok jobban dokumentálják 



PA\1218525HU.docx 5/5 PE660.377v01-00

HU

ellenőrzési munkájukat és ezáltal hozzájáruljanak a bizonyosságszerzési folyamathoz;

17. üdvözli, hogy a Bizottság 2020-tól arra törekszik, hogy az érintett ellenőrző 
hatóságokkal folytatott strukturált megbeszélésekbe beépítse az uniós ellenőrzések 
során feltárt további hibák részletes elemzését, amelyben szerepel, hogy az ellenőrző 
hatóságok milyen intézkedéseket tettek az ilyen hibák észlelésének elmaradásával 
kapcsolatban;

18. általánosabban arra kéri a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb hajtsa végre a 
Számvevőszék valamennyi függőben lévő ajánlását, és hosszabb távon vegye 
figyelembe a Számvevőszék ajánlásait az új ESZA+ intézkedéseinek 2021-től kezdődő 
végrehajtása során.


