
 

 

P7_TA(2013)0320 

A Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás ***III 

Az Európai Parlament 2013. július 4-i jogalkotási állásfoglalása a Grúziának nyújtott 

további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi 

határozatnak az egyeztetőbizottság által elfogadott közös szövegtervezetéről (PE-CONS 

00038/2013 – C7-0168/2013 – 2010/0390(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: harmadik olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetre és az Európai 

Parlament és a Tanács vonatkozó nyilatkozatára (PE-CONS 00038/2013 – C7-

0168/2013), 

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával 

(COM(2010)0804) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára1, 

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjával2 kapcsolatban a második olvasat 

során kialakított álláspontjára3, 

– tekintettel a Bizottságnak a Tanács első olvasatbeli álláspontjához a Parlament által 

fűzött módosításokról szóló véleményére (COM(2013)0067), 

– tekintettel a Tanács második olvasatban elfogadott álláspontjára, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (13) 

bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére, 

– tekintettel az egyeztetőbizottsághoz delegált küldöttségének jelentésére (A7-

0244/2013), 

1. egyetért a közös jogszabálytervezettel; 

2. megerősíti a Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát; 

3. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) 

bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust; 

4. utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást 

megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben 

gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában a Parlament 

és a Tanács nyilatkozatával együtt; 

                                                 
1 HL C 377. E, 2012.12.7., 211. o. 
2 HL C 291. E, 2012.5.10., 1. o. 
3 Elfogadott szövegek, 2012.12.11. P7_TA(2012)0472. 



 

 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa e jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 



 

 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

Az Európai Parlament és a Tanács által a Grúziának nyújtandó további makroszintű 

pénzügyi támogatásról szóló határozattal egy időben elfogadott közös nyilatkozat 

Az Európai Parlament és a Tanács: 

– egyetért azzal, hogy a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi 

támogatásról szóló határozat elfogadását a harmadik országoknak nyújtott makroszintű 

pénzügyi támogatásról szóló határozatok hatékony és eredményes végrehajtását 

biztosító keret iránti igény szélesebb összefüggésében kell vizsgálni; 

– egyetért azzal, hogy a makroszintű pénzügyi támogatási műveletekről szóló 

határozatok elfogadásának az alábbi – az uniós makroszintű pénzügyi támogatás arra 

jogosult harmadik országok és területek számára történő nyújtására vonatkozó – 

megfontolásokon és alapelveken kell nyugodniuk, a jogalkotási kezdeményezési jog és 

az említett megfontolásokat és alapelveket formálisan megfogalmazó jövőbeni eszköz 

jogi formájának sérelme nélkül; 

– kötelezettséget vállal arra, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról 

szóló jövőbeni egyedi határozatok meghozatalakor teljes mértékben tiszteletben tartja 

az említett megfontolásokat és alapelveket. 



 

 

„A” RÉSZ – MEGFONTOLÁSOK 

1. Az Európai Unió fontos részt vállal a harmadik országok számára biztosított 

gazdasági, pénzügyi és technikai segítségnyújtásban. Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás (a továbbiakban: makroszintű pénzügyi támogatás) a gazdasági stabilizáció 

hatékony eszközének és az ilyen támogatásban részesülő országok és területek (a 

továbbiakban: kedvezményezettek) strukturális reformjai mozgatórugójának bizonyult. 

A tagjelölt, lehetséges tagjelölt és szomszédos országokra vonatkozó általános 

politikájával összhangban az Uniónak készen kell állnia arra, hogy makroszintű 

pénzügyi támogatást nyújtson az említett országoknak azzal a céllal, hogy kölcsönös 

stabilitási, biztonsági és jóléti térség alakuljon ki. 

2. A makroszintű pénzügyi támogatásoknak az Európai Parlament és a Tanács eseti, 

országspecifikus határozatain kell alapulniuk. Ezen alapelvek célja az ilyen 

határozatokhoz vezető döntéshozatali eljárások, illetve a későbbi végrehajtás 

hatékonyságának és eredményességének fokozása, a makroszintű pénzügyi támogatás 

politikai előfeltételeinek kedvezményezett általi teljesítésének megerősítése, valamint 

a támogatás átláthatóságának és demokratikus ellenőrzésének javítása. 



 

 

3. Az Európai Parlament a harmadik országoknak nyújtott makroszintű pénzügyi 

támogatás végrehajtásáról szóló, 2003. június 3-i állásfoglalásában a makroszintű 

pénzügyi támogatásra vonatkozó keretrendelet megalkotására szólított fel a 

döntéshozatali eljárás meggyorsítása és e pénzügyi eszköz hivatalos és átlátható 

alapjának létrehozása céljából. 

4. A Tanács 2002. október 8-i következtetéseiben kritériumokat határozott meg (az 

úgynevezett genvali kritériumok), amelyek iránymutatással szolgálnak a makroszintű 

pénzügyi támogatási műveletekhez. Helyénvaló lenne ezeket a kritériumokat – többek 

közt a támogatás megfelelő formáját (hitel, vissza nem térítendő támogatás, vagy a 

kettő kombinációja) meghatározó kritériumokat – korszerűsíteni és egyértelművé 

tenni.  

5. Ezeknek az alapelveknek képessé kell tenniük az Uniót makroszintű pénzügyi 

támogatás gyors rendelkezésre bocsátására, különösen ha a körülmények azonnali 

cselekvést igényelnek, valamint fokozniuk kell a makroszintű pénzügyi támogatás 

végrehajtására vonatkozó kritériumok egyértelműségét és átláthatóságát. 

6. A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a makroszintű pénzügyi támogatás összhangban 

álljon a külső fellépés és az egyéb vonatkozó uniós szakpolitikák különféle 

területeinek alapvető elveivel, célkitűzéseivel és intézkedéseivel. 



 

 

7. A makroszintű pénzügyi támogatásnak elő kell segítenie az Unió külpolitikáját. A 

makroszintű pénzügyi támogatási műveletek során a Bizottság szolgálatainak és az 

Európai Külügyi Szolgálatnak mindvégig szoros együttműködésben kell dolgozniuk 

annak érdekében, hogy koordinálják az Unió külpolitikáját, és biztosítsák annak 

következetességét. 

8. A makroszintű pénzügyi támogatásnak hozzá kell járulnia a kedvezményezettek által 

az Unió közös értékeivel, többek között a demokráciával, a jogállamisággal, a 

felelősségteljes kormányzással, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a fenntartható 

fejlődéssel és a szegénység visszaszorításával, valamint a nyitott, szabályokon alapuló 

és tisztességes kereskedelemmel összefüggésben tett kötelezettségvállalásokhoz.  

9. A makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy a kedvezményezett 

ország tartsa tiszteletben a hatékonyan működő demokratikus mechanizmusokat, 

többek között a többpárti parlamentáris rendszert és a jogállamiságot, valamint 

garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását. A Bizottságnak rendszeresen 

ellenőriznie kell ezen előfeltételek teljesülését. 

10. Az egyedi makroszintű pénzügyi támogatásról szóló határozatok konkrét 

célkitűzéseinek tartalmazniuk kell a hatékonyság, átláthatóság és elszámoltathatóság 

erősítését a kedvezményezettek államháztartásának irányítása terén. A Bizottságnak 

rendszeresen ellenőriznie kell e célkitűzések teljesítését. 



 

 

11. A makroszintű pénzügyi támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a devizahiányban 

szenvedő és emiatt külső finanszírozási nehézségekkel küzdő harmadik országok és 

területek számára a fenntartható külső egyenleg helyreállításához. A makroszintű 

pénzügyi támogatás nem jelenthet rendszeres pénzügyi támogatást és elsősorban nem 

is a kedvezményezettek gazdasági és társadalmi fejlődésének támogatására szolgál. 

12. A makroszintű pénzügyi támogatásnak a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és más 

multilaterális pénzügyi intézmények által nyújtott forrásokhoz képest kiegészítő 

jellegűeknek kell lenniük, és biztosítani kell a terhek méltányos megosztását az Unió 

és a többi támogató között. A makroszintű pénzügyi támogatásnak biztosítania kell az 

uniós szerepvállalás hozzáadott értékét.  

13. Az Unió makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekeinek 

hatékony védelme céljából a kedvezményezetteknek megfelelő intézkedéseket kell 

hozniuk az e támogatáshoz kapcsolódó csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok 

megelőzése és az ellenük való küzdelem érdekében, valamint rendelkezni kell a 

Bizottság által végzett ellenőrzésekről és a Számvevőszék által végzett vizsgálatokról. 

14. Az egyetértési megállapodások elfogadására szolgáló eljárás megválasztásáról a 

182/2011/EU rendeletben rögzített kritériumoknak megfelelően kell dönteni. Ezzel 

összefüggésben, főszabályként a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazandó, azonban a 

„B” részben rögzített összeghatárt meghaladó műveletek potenciálisan jelentős hatása 

miatt indokolt, hogy az ilyen esetekben a vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazzák. 



 

 

„B” RÉSZ – ALAPELVEK 

1. A támogatás célja 

a) A makroszintű pénzügyi támogatás olyan kivételes pénzügyi eszköz, amely az 

arra jogosult harmadik országoknak és területeknek nyújt, feltétel nélküli és 

célhoz nem kötött fizetésimérleg-támogatást. Célja, hogy segítséget nyújtson 

külső finanszírozási nehézségekkel küzdő, ilyen támogatásra jogosult országok 

és területek számára a fenntartható külső egyenleg helyreállításához. A 

támogatás alátámasztja a fizetési mérleg javítását célzó, erőteljes kiigazítási 

intézkedéseket és strukturális reformokat tartalmazó szakpolitikai programok 

végrehajtását, elsősorban a programozási időszak alatt, továbbá megerősíti az 

Unióval kötött megállapodások és az Unióval közösen kialakított programok 

végrehajtását. 

b) Makroszintű pénzügyi támogatás azzal a feltétellel nyújtható, hogy a 

kedvezményezett ország vagy terület az általa végrehajtott erőteljes gazdasági 

stabilizációs és reformprogramok ellenére az IMF és más multilaterális 

intézmények által biztosított forrásokon felüli, jelentős fennálló külső 

finanszírozási réssel rendelkezik, amit a Bizottság a multilaterális pénzügyi 

intézményekkel közösen azonosított. 



 

 

c) A makroszintű pénzügyi támogatás rövid távú, és nyújtása megszűnik, amint a 

külső finanszírozási helyzet újra fenntarthatóvá válik. 

2. Támogatható országok és területek 

A makroszintű pénzügyi támogatás kedvezményezettjeivé az alábbi harmadik 

országok és területek válhatnak: 

– tagjelölt és potenciális tagjelölt országok, 

– az európai szomszédságpolitika által érintett országok és területek, 

– kivételes és kellően indokolt esetben a regionális stabilitás terén meghatározó 

szerepet játszó, az Unió számára stratégiai jelentőségű, az Unióval szoros 

politikai, gazdasági és földrajzi kapcsolatban álló más harmadik országok. 



 

 

3. A támogatás formája 

a) Makroszintű pénzügyi támogatás általában hitel formájában nyújtandó. Kivételes 

esetekben azonban makroszintű pénzügyi támogatás nyújtható vissza nem 

térítendő támogatás vagy hitel és vissza nem térítendő támogatás kombinációja 

formájában is. A vissza nem térítendő támogatási elem részarányának 

meghatározásakor a Bizottságnak a javaslat előkészítése során figyelembe kell 

vennie a kedvezményezett gazdasági fejlettségi szintjét az egy főre eső 

jövedelem és a szegénység mértéke alapján, valamint visszafizetési képességét 

az adósságállomány fenntarthatóságának elemzése alapján, ugyanakkor 

biztosítania kell az Unió és a többi támogató közötti méltányos tehermegosztás 

elvének betartását. Ennek érdekében a Bizottságnak azt is figyelembe kell 

vennie, hogy a nemzetközi pénzügyi intézmények és a többi támogató milyen 

mértékben alkalmaznak kedvezményes feltételeket a szóban forgó országra. 

b) Ha a makroszintű pénzügyi támogatás nyújtása hitel formájában történik, a 

Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Unió nevében kölcsönt 

vegyen fel a tőkepiacokon vagy pénzügyi intézményektől a szükséges források 

megszerzéséhez, és azokat továbbkölcsönözze a kedvezményezettnek. 

c) A hitelfelvételi és hitelnyújtási műveleteket euróban kell végrehajtani egyazon 

értéknap alkalmazásával, és az Unió nem vehet érintett lejárati határidők 

módosításában, illetve árfolyam- vagy kamatkockázatokban. 



 

 

d) A hitelfelvételi és -nyújtási műveletekhez kapcsolódó, az Unió részéről 

felmerülő valamennyi költséget a kedvezményezett kell, hogy viselje. 

e) A kedvezményezett kérésére, és amennyiben a körülmények lehetővé teszik a 

hitel kamatlábának csökkentését, a Bizottság részben vagy egészben 

refinanszírozhatja eredeti kölcsöneit, vagy átalakíthatja a kapcsolódó pénzügyi 

feltételeket. A refinanszírozási és átalakítási műveleteket a 3. pont d) alpontjában 

megállapított feltételekkel összhangban kell elvégezni, és azok nem 

eredményezhetik az adott hitel átlagos futamidejének kiterjesztését vagy a 

refinanszírozás vagy átalakítás napján fennálló tőkeösszeg növekedését. 

4. Pénzügyi rendelkezések 

a) A vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott makroszintű pénzügyi 

támogatás összegeinek összhangban kell lenniük a többéves pénzügyi keretben 

megállapított költségvetési előirányzatokkal. 

b) A hitel formájában nyújtott makroszintű pénzügyi támogatási összegeket a külső 

fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló rendeletnek 

megfelelően kell rendelkezésre bocsátani. A rendelkezésre bocsátott 

összegeknek összhangban kell állniuk a többéves pénzügyi keretben e célra 

elkülönített költségvetési előirányzatokkal. 



 

 

c) Az éves előirányzatokat a többéves pénzügyi kereten belül a költségvetési 

hatóság engedélyezi. 

5. A támogatás összege 

a) A támogatás összegét az arra jogosult ország vagy terület fennálló külső 

finanszírozási igénye alapján kell meghatározni, figyelembe véve az ország vagy 

terület saját forrásokból történő finanszírozási képességét, és különösen a 

rendelkezésére álló nemzetközi tartalékokat. Ezt a finanszírozási igényt a 

Bizottság a nemzetközi pénzügyi intézményekkel együttműködve állapítja meg, 

átfogó és átláthatóan dokumentált számszerű értékelés alapján. A Bizottság 

mindenekelőtt az IMF által az adott országra vagy területre vonatkozóan 

készített legújabb fizetésimérleg-előrejelzésekre alapoz és figyelembe veszi a 

multilaterális támogatóktól várható pénzügyi hozzájárulást, valamint az Unió 

egyéb külső finanszírozási eszközeinek a szóban forgó támogatásra jogosult 

országban vagy területen már előzetesen megtörtént alkalmazását. 



 

 

b) A Bizottság dokumentációja információkat tartalmaz arról, hogy a makroszintű 

pénzügyi támogatás híján várhatóan hogyan alakulna a devizatartalék 

mennyisége a megfelelőnek tartott szinthez képest, a releváns mutatók, például a 

tartalékok és a rövid távú külső adósság, illetve a tartalékok és a 

kedvezményezett ország importja közötti arány tükrében. 

c) A nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás összegének meghatározása során 

figyelembe kell venni az Unió és a más támogatók közti méltányos 

tehermegosztás biztosításának szükségességét és a teljes uniós szerepvállalás 

hozzáadott értékét is. 

d) Abban az esetben, ha a kedvezményezett finanszírozási igénye a makroszintű 

pénzügyi támogatás folyósításának időszakában jelentősen csökken akezdeti 

előrejelzésekhez képest, a Bizottság csökkenti, felfüggeszti vagy megszünteti a 

támogatást, és erről 90 millió EUR összeget meg nem haladó támogatási összeg 

esetén tanácsadó bizottsági eljárás keretében, 90 millió EUR összeget meghaladó 

támogatási összeg esetén pedig vizsgálóbizottsági eljárás keretében dönt. 



 

 

6. Feltételrendszer 

a) A makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy az arra 

jogosult ország vagy terület tartsa tiszteletben a hatékonyan működő 

demokratikus mechanizmusokat, többek között a többpárti parlamentáris 

rendszert és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben 

tartását. A Bizottság  ezen előfeltétel teljesüléséről nyilvánosan elérhető 

értékelést1 készít, valamint nyomon követi az előfeltétel teljesülését a 

makroszintű pénzügyi támogatás teljes életciklusa folyamán. Ezt a pontot az E K 

Sz szervezetének és működésének megállapításáról szóló határozattal 

összhangban kell alkalmazni. 

b) A makroszintű pénzügyi támogatás feltétele az arra jogosult ország vagy terület 

és az IMF közötti, nem elővigyázatossági jellegű hitelmegállapodás megléte, 

amely megfelel az alábbi feltételeknek: 

– a megállapodás célja összhangban áll a makroszintű pénzügyi támogatás 

célkitűzésével, nevezetesen a rövid távú fizetésimérleg-nehézségek 

enyhítésével; 

– az erőteljes kiigazítási intézkedések végrehajtása összhangban áll a 

makroszintű pénzügyi támogatásnak az 1. pont a) alpontjában rögzített 

célkitűzésével. 

                                                 
1  Az értékelés az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keret, illetve 

az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési terv című 
dokumentumban (A Tanács következtetései az emberi jogokról és a demokráciáról, 2012. 
június 25.) említett, az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló éves 
jelentésen alapul majd. 



 

 

c) A támogatás folyósításának feltétele az IMF által támogatott szakpolitikai 

program keretében elért tartósan kielégítő eredmény, valamint az e pont a) 

alpontjában említett előfeltétel teljesülése. Feltétele továbbá egy sor 

egyértelműen meghatározott, strukturális reformokra és rendezett 

államháztartásra összpontosító gazdaságpolitikai intézkedés konkrét időtartamon 

belüli végrehajtása, amelyekről a Bizottság és a kedvezményezett állapodik meg, 

és amelyeket egyetértési megállapodásba kell foglalni. 

d) Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme és a kedvezményezettek kormányzásának 

megerősítése céljából az egyetértési megállapodásnak tartalmaznia kell az 

államháztartás irányítási rendszereinek hatékonyságát, átláthatóságát és 

elszámoltathatóságát fokozó intézkedéseket. 

e) A szakpolitikai intézkedések kidolgozásakor megfelelő mértékben figyelembe 

kell venni a kölcsönös piacnyitás, a szabályokon alapuló méltányos 

kereskedelem fejlesztése és más, az Unió külpolitikájával összefüggő prioritások 

terén elért előrelépést is. 



 

 

f) A szakpolitikai intézkedéseknek összhangban kell lenniük az Unió és a 

kedvezményezett között kötött partnerségi megállapodásokkal, együttműködési 

vagy társulási megállapodásokkal, valamint a kedvezményezett által az IMF 

támogatásával megvalósított makrogazdasági kiigazítási és strukturálisreform-

programokkal. 

7. Eljárás 

a) A makroszintű pénzügyi támogatást igénylő ország vagy terület írásbeli 

kérelemmel fordul a Bizottsághoz. A Bizottságnak ellenőriznie kell, hogy 

teljesülnek-e az 1., 2., 4. és 6. pontokban említett feltételek, és adott esetben 

határozatra irányuló javaslatot terjeszthet az Európai Parlament és a Tanács elé. 

b) A hitelnyújtásról szóló határozat meghatározza a makroszintű pénzügyi 

támogatás összegét, maximális átlagos futamidejét és a részletek maximális 

számát. Amennyiben a határozat vissza nem térítendő támogatási elemet is 

tartalmaz, meg kell határoznia a vissza nem térítendő támogatási elem összegét 

és a részletek maximális számát is. A vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról 

szóló határozathoz csatolni kell a vissza nem térítendő támogatás (vagy a vissza 

nem térítendő támogatási elem) indokolását. Mindkét esetben meg kell határozni 

a makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésre állásának időtartamát. Ez a 

rendelkezési állási időszak rendszerint nem haladhatja meg a három évet. 

Makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról szóló új határozatra irányuló 

javaslat benyújtásakor a Bizottságnak rendelkezésre kell bocsátania a 12. pont c) 

alpontjában említett információt. 



 

 

c) A makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról szóló határozat elfogadását 

követően a Bizottság – 90 millió EUR összeget meg nem haladó támogatási 

összeg esetén tanácsadó bizottsági eljárás keretében, 90 millió EUR összeget 

meghaladó támogatási összeg esetén pedig vizsgálóbizottsági eljárás keretében 

eljárva – az egyetértési megállapodásban megállapodik a kedvezményezettel a 6. 

pont c), d), e) és f) alpontjában említett szakpolitikai intézkedésekről. 

d) A makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról szóló határozat elfogadását 

követően a Bizottság megállapodik a kedvezményezettel a támogatás részletes 

pénzügyi feltételeiről. Ezeket a részletes pénzügyi feltételeket vissza nem 

térítendő támogatásról szóló megállapodásban vagy a hitelmegállapodásban kell 

meghatározni. 

e) A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az 

országspecifikus támogatás alakulásáról, ideértve annak folyósítását is, valamint 

kellő időben ezen intézmények a rendelkezésére bocsátja a vonatkozó 

dokumentumokat. 



 

 

8. Végrehajtás és pénzügyi irányítás 

a) A Bizottság az Unió pénzügyi jogszabályaival összhangban hajtja végre a 

makroszintű pénzügyi támogatásokat. 

b) A makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása közvetlen centralizált 

irányítással történik. 

c) A költségvetési kötelezettségvállalásokat a Bizottság által e ponttal összhangban 

meghozott határozatok alapján kell megtenni. Amennyiben a makroszintű 

pénzügyi támogatás több pénzügyi évre terjed ki, a támogatásra vonatkozó 

költségvetési kötelezettségvállalások éves részletekre bonthatók. 

9. A támogatás folyósítása 

a) A makroszintű pénzügyi támogatást a kedvezményezett központi bankjának kell 

folyósítani. 

b) A támogatás folyósítása egymást követő részletekben történik, a 6. pont a) 

alpontjában említett előfeltétel és a 6. pont b) és c) alpontjában említett feltételek 

teljesülése esetén. 



 

 

c) A Bizottság rendszeres időközönként meggyőződik arról, hogy a 6. pont b) és c) 

alpontjában említett feltételek továbbra is teljesülnek. 

d)  A 6. pont a) alpontjában említett előfeltétel és a 6. pont b) és c) alpontjában 

említett feltételek nem teljesülése esetén a Bizottság átmenetileg felfüggeszti 

vagy megszünteti a makroszintű pénzügyi támogatás folyósítását. Ilyen esetben 

tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a felfüggesztés vagy 

megszüntetés okairól. 

10. Támogató intézkedések 

Az Unió költségvetési forrásai felhasználhatók a makroszintű pénzügyi támogatások 

végrehajtásához szükséges kiadások fedezésére. 

11. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme 

a) Az egyes országspecifikus határozatok nyomán létrejövő bármely 

megállapodásnak rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek biztosítják, hogy a 

kedvezményezettek rendszeresen ellenőrzik az uniós költségvetésből nyújtott 

finanszírozás megfelelő felhasználását, megteszik a megfelelő intézkedéseket a 

szabálytalanságok és a csalások elkerüléséhez, és szükség esetén jogi lépéseket 

tesznek az egyes országspecifikus határozatok keretében tévesen kifizetett 

pénzeszközök visszafizettetése érdekében. 



 

 

b) Az országspecifikus határozatok nyomán létrejövő bármely megállapodásnak 

olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek biztosítják az Unió pénzügyi 

érdekeinek védelmét, különösen a csalás, korrupció és bármilyen más 

szabálytalanság tekintetében, a vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően. 

c) A 6. pont c) alpontjában említett egyetértési megállapodásnak kifejezetten fel 

kell jogosítania a Bizottságot és a Számvevőszéket arra, hogy a makroszintű 

pénzügyi támogatás rendelkezésre állásának időtartama alatt és azt követően 

ellenőrzéseket hajtsanak végre, ideértve dokumentumok ellenőrzését és helyszíni 

ellenőrzéseket, például működési értékeléseket. A megállapodásnak kifejezetten 

fel kell hatalmaznia a Bizottságot vagy képviselőit arra is, hogy helyszíni 

ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek. 

d) A makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása során a Bizottságnak – 

működési értékelés révén – felügyelnie kell a kedvezményezett által 

alkalmazandó, a támogatás szempontjából releváns pénzügyi szabályok, 

igazgatási eljárások, valamint külső és belső ellenőrzési mechanizmusok 

megbízhatóságát. 



 

 

e) Az országspecifikus határozatok nyomán létrejövő bármely megállapodásnak 

olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek biztosítják, hogy amennyiben 

megállapításra kerül, hogy a kedvezményezett a makroszintű pénzügyi 

támogatás kezelésével kapcsolatban csalást vagy korrupciós cselekményt követ 

el, illetve más jogellenes tevékenységet folytat, amely sérti az Unió pénzügyi 

érdekeit, az Uniónak jogában áll a vissza nem térítendő támogatás teljes 

visszafizettetése és/vagy a hitel lejárat előtti visszafizettetése. 

12. Éves jelentés 

a) A Bizottság megvizsgálja a makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása terén 

elért haladást, és minden év június 30-ig éves jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak. 

b) Az éves jelentés értékeli a kedvezményezettek gazdasági helyzetét és kilátásait, 

valamint a 6. pont c) alpontjában említett szakpolitikai intézkedések végrehajtása 

terén elért előrelépést. 

c) Ezenkívül naprakész információkat tartalmaz a hitel és vissza nem térítendő 

támogatás formájában rendelkezésre álló költségvetési forrásokról, figyelembe 

véve a tervezési fázisban lévő műveleteket is. 



 

 

13. Értékelés 

a) A Bizottság utólagos értékelő jelentéseket nyújt be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak, értékelve a legutóbb lezárt makroszintű pénzügyi támogatási 

műveletek eredményeit és hatékonyságát, valamint azt, hogy ezek milyen 

mértékben járultak hozzá a támogatás céljainak megvalósításához. 

b) A Bizottság rendszeresen és legalább négyévente értékeli a makroszintű 

pénzügyi támogatásra vonatkozó rendelkezéseket, és megküldi az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a makroszintű pénzügyi támogatások részletes 

áttekintését. Az értékelés célja annak megállapítása, hogy teljesülnek-e a 

makroszintű pénzügyi támogatások célkitűzései, hogy továbbra is teljesülnek-e 

az makroszintű pénzügyi támogatás feltételei, köztük a 7. pont c) alpontjában 

említett összeghatár, valamint hogy a Bizottság képes legyen ajánlásokat 

megfogalmazni a jövőbeni műveletek javítása érdekében. Értékelésében a 

Bizottságnak minősítenie kell minősíti a makroszintű pénzügyi támogatás 

nyújtása kapcsán az európai és multilaterális pénzügyi intézményekkel folytatott 

együttműködést is.  

 


