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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

1. üdvözli a Számvevőszék véleményét az Unió 2018. évi beszámolójáról; kiemeli, hogy 
az uniós költségvetés kiadásainak általános becsült hibaszintje 2,6% volt, ami az 
elmúlt két évre vonatkozó hibabecslések tartományán belül van, és csak kissé haladja 
meg az eddigi legalacsonyabb, 2017. évi 2,4%-os hibaszintet; emlékeztet arra, hogy a 
célzott lényegességi küszöb 2%, és felhívja a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit 
annak érdekében, hogy ezen küszöbérték alatt általános hibaszintet érjen el; 

2. sajnálja, hogy a Számvevőszék nem reagált a Parlament azon többszöri felhívására, 
hogy számítsák ki a becsült hibaszintet külön a III. fejezet (Biztonság és uniós 
polgárság) kiadásaiban; tudomásul veszi a Számvevőszék indoklását amely szerint 
azért nem tette ezt meg, mert a III. fejezet a 2018. évi költségvetésben csak a 
kifizetések 2%-át tette ki; tudomásul veszi a DG HOME önértékelését, amely szerint a 
hibaszint a 2%-os lényegességi küszöb alatt marad; sajnálja, hogy a 2018 
vonatkozásában ellenőrzött, 18 ügyletet tartalmazó korlátozott minta nem volt 
elegendő ahhoz, hogy a Számvevőszék megerősítse ezt a pozitív eredményt; felszólít 
az ellenőrzött ügyletek nagyobb mintájára, hogy biztosítsák a költségvetési hatóság 
számára az e fontos szakpolitikai területen elért eredmények megfelelő értékeléséhez 
szükséges információkat;

3. üdvözli az Afrikáért Európai Uniós Szükséghelyzeti Alapról1 („EUTF Afrikáért”) és a 
törökországi menekülteket támogató eszközről2 („Törökországi eszköz”) szóló 
számvevőszéki különjelentéseket; tudomásul veszi a Számvevőszék azon 
megállapítását, hogy az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért – amely 26 afrikai 
országban támogat tevékenységeket – olyan rugalmas eszköz, amely gyorsabban 
képes projekteket indítani, mint a hagyományos finanszírozási eszközök, ám nem 
működik elég célirányosan ahhoz, hogy hatékonyan irányítsa a fellépést az előtte álló 
példátlan kihívások kezelése terén; úgy véli, hogy a Bizottságnak felül kell vizsgálnia 
az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért struktúráját, különösen annak érdekében, 
hogy fokozza annak célirányos működését és felgyorsítsa végrehajtását a 
hatékonyabbá tétele érdekében; tudomásul veszi a Számvevőszék azon megállapítását, 
hogy a Törökországot támogató eszköz keretében mozgósított 3 milliárd eurós első 
részlet (az összesen 6 milliárd euróból) gyors reagálást nyújtott a menekültválságra, de 
a projekteknek csak a fele érte el a várt eredményeket; úgy véli, hogy javítani kell a 
készpénztámogatási projektek hatékonyságát; sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
eleget a Számvevőszék ajánlásainak, többek között az önkormányzati infrastruktúra és 
a menekültek szükségleteinek kielégítését célzó társadalmi-gazdasági támogatás terén 
eszközölt beruházások növelésére, valamint a humanitárius segítségnyújtásról a 
fejlesztési segítségnyújtásra való áttérésre irányuló stratégia kidolgozására 

1 32/2018. sz. különjelentés: „Az Európai Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért kellően rugalmas, de nem elég 
célirányos eszköz”
2 27/2018. sz. különjelentés: „A Törökországi Menekülteket Támogató Eszköz: hasznos segítség, de fokozni kell 
a költséghatékonyságot 
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vonatkozóan;

4. üdvözli a többek között a Belső Biztonsági Alap (ISF) és a Jogérvényesülés program 
által finanszírozott, a radikalizálódás kezelésére irányuló tagállami erőfeszítésekhez 
nyújtott uniós támogatásról szóló számvevőszéki különjelentést3; osztja a 
Számvevőszék azon véleményét, hogy a Bizottságnak javítania kell a radikalizálódás 
kezelésére irányuló, uniós finanszírozású fellépések átfogó koordinációjának keretét, 
növelnie kell a gyakorlati támogatást a tagállami szakemberek és politikai 
döntéshozók számára, és javítania kell az eredmények értékelési keretét;

5. üdvözli, hogy a Számvevőszék nem talált jelentős hibákat a Bizottság Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapjának (AMIF) és Belső Biztonsági Alapjának (ISF) 
záróelszámolási eljárásaiban, és hogy egyetért a Bizottság záróelszámolási 
határozataival; sajnálja azonban, hogy a Számvevőszék által megvizsgált 18 
tranzakcióból három hibát tartalmazott, amelyek közül egy, a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alap keretében végrehajtott megosztott irányítású tranzakció 
9,4 %-os hibaarányt mutatott; sürgeti a Bizottságot, hogy orvosolja a Számvevőszék 
által azonosított rendszerszintű hiányosságokat, például a kifizetési kérelmek előzetes 
adminisztratív ellenőrzése esetén az igazoló dokumentumok utólagos ellenőrzésének 
hiányát; felhívja a tagállamokat, hogy javítsák a támogatások kedvezményezettjei által 
szervezett közbeszerzési eljárások jogszerűségének és szabályszerűségének 
ellenőrzését.

3 13/2018. számú különjelentés „A terrorizmushoz vezető radikalizáció kezelése: a Bizottság megfelelően reagált 
a tagállamok szükségleteire, de hiányosságok mutatkoztak a koordináció és az értékelés terén”


