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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000015/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Katalin Cseh
a Renew képviselőcsoport nevében

Tárgy: A partnerség elvének tiszteletben tartása a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekben és a kiadásokkal kapcsolatos jó kormányzás biztosítása

A tagállamokat felkérték, hogy 2021. április 30-ig nyújtsák be nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveiket. A Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy ezeket a terveket 
összhangba hozza az európai zöld megállapodás célkitűzéseivel, a digitális transzformációval és a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióval, valamint a válsághelyzetekre való felkészültség 
növelésével és a következő generációra vonatkozó szakpolitikák végrehajtásával. Számos 
alkalommal hangsúlyozta azt is, hogy rendkívül fontos a helyi érdekelt felek, például az 
önkormányzatok, a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalmi szervezetek bevonása a 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek előkészítésébe, végrehajtásába és nyomon 
követésébe. Ezt az elvet az Európai Parlament és bizottságai is támogatják.

A régiók, az önkormányzatok, a nem kormányzati szervezetek és más civil társadalmi szervezetek 
azonban felhívják a figyelmet arra, hogy ezek a célok messze nem teljesülnek. Több tagállam nem 
osztotta meg nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervének tervezetét a helyi érdekelt felekkel, 
ami lehetetlenné teszi a megfelelő észrevételek benyújtását. Riasztó mértékben hiányoznak a 
települési önkormányzatok, a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalmi szervezetek 
számára elérhető hivatalos konzultációk és munkacsoportok.

A nagyobb nyilvános ellenőrzés és a helyi érdekelt felekkel folytatott konzultáció előidézné az 
égetően szükséges politikai elszámoltathatóságot. Ez az átláthatóság kulcsfontosságú a korrupció 
elkerüléséhez, előmozdítaná az innovációt, jobb áttekintést nyújtana a helyi szintű kihívásokról, és 
végső soron az EU zöld, digitális és inkluzív növekedésre irányuló politikai törekvéseinek 
megvalósításához vezetne.

1. Szándékában áll-e a Bizottságnak javaslatot tenni egy értékelési eszközre annak biztosítása 
érdekében, hogy tiszteletben tartsák azt a kritériumot, hogy a tagállamok kötelesek konzultálni a 
települési önkormányzatokkal, a nem kormányzati szervezetekkel és a civil társadalmi 
szervezetekkel?

2. A csalást és a korrupciót minimálisra csökkentő minőségi kiadások megvalósításához jó 
kormányzásra van szükség. Ez alól a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz sem kivétel. 
Ebben az összefüggésben mikor fog a Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátani egy 
integrált és interoperábilis információs és nyomonkövetési rendszert, amely magában foglal egy 
egységes adatbányászati és kockázatértékelési eszközt az uniós források végső 
kedvezményezettjeire vonatkozó adatokhoz való hozzáférés és azok elemzése céljából? Hogyan 
szándékozik a Bizottság biztosítani, hogy ezen eszközök általános alkalmazása érdekében a 
tagállamok használják ezeket az eszközöket?
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