
 

P6_TA(2008)0139 

2006. évi mentesítés: Európai Unió – VII. szakasz – Régiók Bizottsága  

1. Az Európai Parlament 2008. április 22-i határozata az Európai Unió 2006-os pénzügyi 

évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. 

szakasz – Régiók Bizottsága (C6–0368/2007 – 2007/2043(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános 

költségvetésére1, 

– tekintettel az Európai Közösségek 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolójára, 2006 – I. kötet (C6-0368/2007)2, 

– tekintettel a Régiók Bizottságának a 2006-ban elvégzett belső ellenőrzésekről a 

mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetés 

végrehajtásáról szóló éves jelentésére3 és a Számvevőszék különjelentéseire, az 

ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául 

szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. 

cikke szerinti nyilatkozatára4, 

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 

276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre5 és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0095/2008), 

1. mentesítést ad a Régiók Bizottsága főtitkára számára a Régiók Bizottsága 2006-ös 

pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

2. az alábbi állásfoglalásban fejti ki észrevételeit; 

                                                 
1  HL L 78., 2006.3.15. 
2  HL C 274., 2007.11.15., 1. o. 
3  HL C 273., 2007.11.15., 1. o. 
4  HL C 274., 2007.11.15., 130. o. 
5  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 

9. o.) módosított rendelet. 



 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 

képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, 

az Európai Ombudsmannak és az Európai Adatvédelmi Biztosnak, és gondoskodjon az 

Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat). 



 

2. Az Európai Parlament 2008. április 22-i állásfoglalása az Európai Unió 2006-os 

pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VII. szakasz – Régiók Bizottsága 

(C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésére1, 

– tekintettel az Európai Közösség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolójára – I. kötet (C6–0368/2007)2, 

– tekintettel a Régiók Bizottságának a mentesítő hatósághoz benyújtott, a 2006. évi belső 

ellenőrzésekről szóló éves jelentésére, 

– tekintettel a 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves 

számvevőszéki jelentésre és a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont 

intézmények válaszaival együtt3, 

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében nyújtott, az 

elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló nyilatkozatra4, 

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 

276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre5 és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0095/2008), 

1. megállapítja, hogy 2006-ban a Régiók Bizottsága 74 391 953,27 euró összegű 

kötelezettségvállalási előirányzat felett rendelkezett (2005: 69 570 456,32 EUR), 

amelynek felhasználási aránya 97,94% volt;  

2. megállapítja, hogy az eredményszemléletű számvitel 2005. január 1-jei bevezetését 

követően a Régiók Bizottsága pénzügyi kimutatásai a 2006-os gazdasági évben 8 306 

761 euró összegű negatív mérleget mutatnak, valamint azonos összegű aktívákat és 

passzívákat (101 124 165); 

                                                 
1  HL L 78., 2006.3.15. 
2  HL C 274., 2007.11.15., 1. o. 
3  HL C 273., 2007.11.15., 1. o. 
4  HL C 274., 2007.11.15., 130. o. 
5  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. 

o.) módosított rendelet. 



 

3. üdvözli, hogy az EGSZB és a Régiók Bizottsága 2007 decemberében új adminisztratív 

együttműködési megállapodást írt alá a 2008–2014-es időszakra; meggyőződése, hogy 

a két intézmény közötti együttműködés pénzügyi szempontból kedvező lesz az európai 

adófizetők számára; 

4. üdvözli a két bizottság egyértelmű kötelezettségvállalását arra, hogy belső ellenőrzési 

követelményrendszerüket, továbbá a közös szolgálatokhoz kapcsolódó minden más ide 

vonatkozó pénzügyi eljárásukat összehangolják; 

5. megjegyzi, hogy az új megállapodás szerint a legfontosabb területek (infrastruktúrák, 

informatika és telekommunikáció, valamint a fordítás és a dokumentum-előállítás) a 

közös szolgálatok keretén belül maradnak, míg néhány más szolgálat, mint például a 

belső szolgálatok, a szociális és orvosi szolgálat, a könyvtár és a sajtó-előmunkálatok 

szétválasztásra kerülnek;  

6. azonban kitart amellett, hogy e szétválasztásnak költségvetési szempontból 

semlegesnek kell lennie, ezért sürgeti a két bizottságot, hogy a félidei felülvizsgálat 

részeként készítsenek közös elemzést annak felmérésére, hogy az erőforrások ilyen 

átcsoportosítása mindkettejük számára előnyös lesz-e; kéri a két bizottságot, hogy 

tájékoztassák a Parlamentet a szétválasztásra kerülő területeken születő kisebb 

együttműködési megállapodásokról; 

7. kiemeli az Európai Számvevőszék fent említett éves jelentésének 10.19. bekezdésében 

tett azon megállapítását, hogy a közbeszerzések területén megfigyelhetők irányítási és 

ellenőrzési hiányosságok; aggasztónak tartja a tárgyalásos eljárások ajánlattételi 

felhívásokkal szembeni túlzott arányát a közbeszerzésekkel kapcsolatos összes kiadást 

figyelembe véve; üdvözli ugyanakkor azt a közös szolgálatoktól kapott információt, 

mely szerint a korábban tárgyalásos eljárások keretében odaítélt, az épületek 

működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerződések újabb körét már 

ajánlattételi felhívások eredményeképp kötötték, és e területen jelenleg is ajánlattételi 

felhívásra épülő beszerzések folynak; 

8. ezzel összefüggésben üdvözli, hogy a közös szolgálatokon belül létrejött egy 

Szerződéskötési Osztály, amely a közbeszerzések terén nyújt segítséget a közös 

szolgálatok valamennyi operatív részlegének; megjegyzi, hogy az eddig a közös 

szolgálatok keretében működő ellenőrzési szolgálatot az új megállapodás a bizottságok 

saját hatáskörébe utalja;  

9. megjegyzi, hogy a közös szolgálatok által az előadó kérdőívére adott válaszok szerint a 

Remorqueur és a Van Maerlant épületbe 2007-ben történt beköltözéssel a bizottságok 

elfoglalták összes irodájuk 92%-át és irodaigényük a következő évekre kielégítettnek 

tekinthető; 

10. a Montoyer épület előcsarnokának felújítása kapcsán megjegyzi, hogy az EGSZB 

belső ellenőre jelentésében megállapította, hogy „nem talált semmit, ami arra utalna, 

hogy a Montoyer épület előcsarnok-felújításának késedelmes végrehajtása miatt 

megítélt kártérítés rendezése ne volna védhető”; kiemeli, hogy a jelentést megküldték 

az OLAF-nak, de arra semmilyen visszhang nem érkezett az EGSZB vagy a Régiók 

Bizottsága tudomása szerint; 

11. megállapítja, hogy az ellenőrzési szolgálatot a feladatok szétválasztása elvének és a 



 

szolgálat függetlenségének további hangsúlyozása végett 2006-ban a Költségvetési és 

Pénzügyi Osztályról áthelyezték az Általános Adminisztrációs Osztályra; megállapítja 

továbbá, hogy a Régiók Bizottsága úgy véli, 2006-ban elegendő számú utólagos 

ellenőrzést hajtott végre és minden szolgálatát arra kérte, hogy 2007-ben az összes 

dosszié 5%-át vessék alá ellenőrzésnek; üdvözli, hogy a Régiók Bizottsága jelentősen 

növelte erőforrásait és kapacitásait a pénzügyi ellenőrzési szolgálatánál; 

12. alapvetően fontosnak tartja, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselők, ellenőrök és 

könyvvizsgálók kellő szigorral folytassák le az ellenőrzéseket; ezzel összefüggésben 

hangsúlyozza a minden ágazatban megfelelő számban elvégzett, szúrópróbaszerű 

ellenőrzések fontosságát a néhány nagyobb kockázatot képviselő stratégiai ágazat 

ellenőrzésén túlmenően; 

13. hangsúlyozza az Európai Számvevőszék fent említett éves jelentésének 10.23. 

bekezdésében tett azon megállapítását, hogy egy utólagos ellenőrzési eljárás során a 

Régiók Bizottságának igazgatása feltárta, hogy az egyik nemzeti delegációjuk esetében 

a tagoknak utazási költségtérítés (repülőjegy) címén egy utazási iroda kézzel írott 

számlái alapján kifizetett összegek átlagosan 83%-kal meghaladták a légitársaság által 

kibocsátott, ténylegesen felhasznált repülőjegyek árát;  

14. megállapítja, hogy a Régiók Bizottsága ezt követően széles körű vizsgálatot rendelt el 

az ügyben, amely 2007 júliusában le is zárult, és amely a Számvevőszék szerint nem 

igazolta, hogy az adminisztratív kiadásokra kifizetett összegek indokoltak lettek volna;  

15. megelégedésére szolgál a Régiók Bizottságának azon döntése, hogy a költségtérítési 

célú további kifizetéseket csak bizonyos feltételek teljesülése esetén hajtja végre, és 

hogy minden költségtérítést felfüggeszt a korábbi feltételek szerint vásárolt 

menetjegyek tekintetében; üdvözli, hogy a Régiók Bizottsága elővigyázatossági 

intézkedésként az OLAF-ot is tájékoztatta az utólagos ellenőrzések terén bekövetkező 

változásokról és a Régiók Bizottsága igazgatása által hozott intézkedésekről; 

16. megállapítja, hogy a 2006-ban lezárt és a minden végrehajtott átutalást felölelő 

részletes felülvizsgálatot tartalmazó bérátutalásokkal kapcsolatos belső ellenőrzés 

feltárta, hogy „e területen hiányosságok merültek fel a feladatok szétválasztásának 

elvét érintően (kezdeményezési és belső ellenőrzési feladatok), és az ellenőrzési 

környezetnek nagyobb figyelmet kellett volna szentelni az ismert kockázatok 

fényében”; megjegyzi továbbá, hogy a belső ellenőr ajánlásai nyomán történt 

előrehaladás felmérésére 2007 februárjában felülvizsgálatot hajtottak végre; sürgeti a 

Régiók Bizottságának igazgatását hogy biztosítsa az ellenőrzéskor tett ajánlásoknak 

megfelelő intézkedések végrehajtását;  

17. megjegyzi, hogy az OLAF egy vizsgálatot követően nyolc átutalással kapcsolatban 

megállapította, hogy azok nem feleltek meg a szabályzatban rögzített feltételeknek, és 

javasolta a túlfizetések érintett tisztviselőktől történő visszamenőleges behajtását; 

megelégedéssel nyugtázza, hogy 2007 elejéig minden túlfizetés behajtása megtörtént; 

megjegyzi továbbá, hogy az OLAF hat tisztviselő esetében fegyelmi eljárás 

kezdeményezését javasolta, és közülük öt ügyében a belga hatóságoknál is hatósági 

eljárást kezdeményezett;  

18. megállapítja, hogy a belga hatóságok kérésére a Régiók Bizottságának kinevezésre 

jogosult hatósága 2007. július 6-án felfüggesztette az érintett tisztviselők mentelmi 



 

jogát, hogy lehetővé tegye a nemzeti hatóság általi meghallgatásukat; megjegyzi 

továbbá, hogy a Régiók Bizottságának igazgatása a mai napig nem értesült arról, hogy 

a belga hatóságok kívánnak-e eljárást folytatni a kérdéses ügyekben; 

19. megelégedéssel nyugtázza, hogy a Régiók Bizottságának főtitkára adminisztratív 

vizsgálatot indított, amely a Bizottság egy volt főigazgatója vezetésével zajlott le; 

kiemeli, hogy az állami hatóságokhoz beterjesztett öt eset közül kettőben a Régiók 

Bizottságának kinevezésre jogosult hatósága a fegyelmi bizottság előtti fegyelmi 

eljárás kezdeményezése mellett döntött; tudomásul veszi, hogy a személyzeti 

szabályzat szerint ezen esetekben végleges döntés csak azután születhet, hogy az 

illetékes belga bíróság jogerős ítéletet hirdetett;  

20. megjegyzi, hogy a három másik tisztviselő ügyében a kinevezésre jogosult hatóság 

csak akkor határoz a fegyelmi eljárás megindításáról, amikor tájékoztatást kap arról, 

hogy a belga hatóságok milyen módon kívánnak eljárni ügyükben; megjegyzi továbbá, 

hogy abban az egy esetben, ahol az OLAF nem kezdeményezett nemzeti szintű eljárást 

a belga hatóságoknál, a kinevezésre jogosult hatóság az adminisztratív vizsgálat 

ajánlásaival összhangban úgy határozott, hogy az érintett tisztviselőt figyelmeztetésben 

részesíti; ismételten követeli, hogy szigorúan járjanak el minden olyan tisztviselővel 

szemben, akinek esetében a csalás ténye bizonyítható;  

21. kéri a Régiók Bizottságát, hogy vegyen fontolóra arányos fegyelmi intézkedéseket, 

amennyiben az illetékes bíróságok előtt folyó eljárások eredménye indokolja azokat; 

22. megelégedéssel nyugtázza, hogy a munkaerő-felvétel terén már nincsenek egyedi 

problémák a Régiók Bizottságánál és a többi intézménnyel közös tárgyaláson 

megállapított létszámtervét majdnem teljesen kihasználja.  


