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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 
végrehajtásának mentesítéséről szóló határozatról, III. szakasz – Bizottság
(SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére1,

– tekintettel az Európai Közösségeknek a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges 
elszámolásaira – I. kötet (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 –
C6-0262/2006)2,

– tekintettel a 2004-es mentesítő határozatok nyomon követéséről a mentesítésért felelős 
hatóságnak tett bizottsági jelentésre (COM(2005)0449, COM(2005)0448) és a Bizottság 
személyzeti munkadokumentumára – az Európai Parlament részére a 2004-es mentesítő 
határozatok nyomon követéséről szóló bizottsági jelentés melléklete (SEC(2006)1376, 
SEC(2006)1377),

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott bizottsági közleményre: „Politikai 
eredmények 2005-ben” (COM(2006)0124,

– tekintettel a Bizottságnak „A Bizottság 2005-ös igazgatási eredményeinek összefoglalása” 
című közleményére (COM(2006)0277),

– tekintettel a Bizottságnak a 2005-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért 
felelős hatóságnak tett éves jelentésére (COM(2006)0279),

– tekintettel a Bizottságnak „A tagállamoknak a Számvevőszék 2004-es évről szóló éves 
jelentésére adott válaszai” című összefoglaló jelentésére (COM(2006)0184),

– tekintettel a Bizottság által 2006. május 3-án elfogadott, az európai átláthatósági 
kezdeményezésről szóló zöld könyvre,

– tekintettel a Számvevőszék 2/2004. sz., az „egységes ellenőrzési” modellről (single audit) 
(és egy közösségi belső ellenőrzési keretre irányuló javaslatról) szóló véleményére3,

– tekintettel az integrált belső ellenőrzési keretrendszer ütemtervéről szóló bizottsági 
közleményre (COM(2005)0252),

  
1 HL L 60., 2005.3.8.
2 HL C 263., 2006.10.31., 1.o.
3 HL C 107., 2004.4.30., 1. o.
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– tekintettel az integrált belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési 
tervre (COM(2006)0009),

– tekintettel az integrált belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési terv 
végrehajtásának eredményeiről szóló, 2006. július 19-én közzétett első jelentésre 
(SEC(2006)1009),

– tekintettel a Lordok Háza Európai Uniós bizottsága által 2006. november 16-án közzétett, 
„Pénzgazdálkodás és csalás az Európai Unióban, tapasztalatok, tények és javaslatok” 
című jelentésre,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésére1 és az 
ellenőrzött intézmények válaszát tartalmazó különjelentéseire,

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében nyújtott, az 
elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló nyilatkozatra2,

– tekintettel a ….-i tanácsi ajánlásra (0000/0000 – C6-0000/2007),

– tekintettel az EK-Szerződés 274., 275. és 276. cikkére, és az Euratom-Szerződés 179a. és 
180b. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre3, és 
különösen annak 145., 146. és 147. cikkére,

– tekintettel a Számvevőszék 2006/4. sz., az 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról 
szóló tanácsi rendelettervezetről szóló véleményére4,

– tekintettel eljárási szabályzata 70. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság 
véleményére (A6-0000/2007),

A. mivel az EK-Szerződés 274. cikke értelmében a Bizottság a költségvetést a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával saját felelősségére hajtja 
végre,

1. megadja a mentesítést a Bizottságnak az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó 
költségvetése végrehajtására vonatkozóan;

  
1 HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
2 HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
3 HL L 248., 2002.9.16. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított 
rendelet.
4 HL C 273., 2006.11.9., 2. o.
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2. az alábbi állásfoglalásban fejti ki megjegyzéseit;

3. utasítja elnökét, hogy ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező 
állásfoglalást továbbítsa a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, 
az Európai Beruházási Banknak, valamint a tagállamok nemzeti és regionális ellenőrzési 
intézményeinek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L-sorozat) 
történő közzétételéről.
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó elszámolások lezárásáról, III. szakasz – Bizottság
(SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére1,

– tekintettel az Európai Közösségeknek a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges 
elszámolásaira – I. kötet – (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 –
C6-0262/2006)2,

– tekintettel a 2004-es mentesítő határozatok nyomon követéséről a mentesítésért felelős 
hatóságnak tett bizottsági jelentésre (COM(2005)0449, COM(2005)0448) és a Bizottság 
személyzeti munkadokumentumára – az Európai Parlament részére a 2004-es mentesítő 
határozatok nyomon követéséről szóló bizottsági jelentés melléklete (SEC(2006)1376, 
SEC(2006)1377),

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott bizottsági közleményre: „Politikai 
eredmények 2005-ben” (COM(2006)0124),

– tekintettel a Bizottságnak „A Bizottság 2005-ös igazgatási eredményeinek összefoglalása” 
című közleményére (COM(2006)0277),

– tekintettel a Bizottságnak a 2005-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért 
felelős hatóságnak tett éves jelentésre (COM(2006)0279),

– tekintettel a Bizottságnak „A tagállamoknak a Számvevőszék 2004-es évről szóló éves 
jelentésére adott válasza” című összefoglaló jelentésére (COM(2006)0184),

– tekintettel a Bizottság által 2006. május 3-án elfogadott, az európai átláthatósági 
kezdeményezésről szóló zöld könyvre,

– tekintettel a Számvevőszék 2/2004. sz., az „egységes ellenőrzési” modellről (single audit) 
(és egy közösségi belső ellenőrzési keretre irányuló javaslatról) szóló véleményére 3,

– tekintettel az integrált belső ellenőrzési keretrendszer ütemtervéről szóló bizottsági 
közleményre (COM(2005)0252),

  
1 HL L 60., 2005.3.8.
2 HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
3 HL C 107., 2004.4.30., 1. o.
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– tekintettel az integrált belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési 
tervre (COM(2006)0009),

– tekintettel az integrált belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési terv 
végrehajtásának eredményeiről szóló, 2006. július 19-én közzétett első jelentésre 
(SEC(2006)1009),

– tekintettel a Lordok Háza Európai Uniós bizottsága által 2006. november 13-án közzétett, 
„Pénzgazdálkodás és csalás az Európai Unióban, tapasztalatok, tények és javaslatok” 
című jelentésre,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésére1 és az 
ellenőrzött intézmények válaszát tartalmazó különjelentéseire,

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében nyújtott, az 
elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló nyilatkozatra2,

– tekintettel a ….-i tanácsi ajánlásra (0000/0000 – C6-0000/2007),

– tekintettel az EK-Szerződés 274., 275. és 276. cikkére, és az Euratom-Szerződés 179a. és 
180b. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 3, és 
különösen annak 145., 146. és 147. cikkére,

– tekintettel a Számvevőszék 2006/4. sz., az 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról 
szóló tanácsi rendelettervezetről szóló véleményére4,

– tekintettel eljárási szabályzata 70. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság 
véleményére (A6-0000/2007),

A. mivel az EK-Szerződés 275. cikke értelmében a Bizottság felel az elszámolás 
elkészítéséért,

1. a 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetés végrehajtására vonatkozóan 
elfogadja az elszámolás lezárását;

  
1 HL C 273., 2006.11.9., 2. o.
2 HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
3 HL L 248., 2002.9.16. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított 
rendelet.
4 HL C 273., 2006.11.9., 2. o.
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2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Beruházási Banknak, valamint a tagállamok 
nemzeti és regionális ellenőrzési intézményeinek, és gondoskodjon annak az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában (L-sorozat) történő közzétételéről.



PR\645713HU.doc 9/38 PE 382.516v01-00

Külső fordítás

HU

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNYA

a határozat szerves részét képező, az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános 
költségvetése végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló észrevételekkel, III. szakasz 
– Bizottság
(SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére 1,

– tekintettel az Európai Közösségeknek a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges 
elszámolásaira – I. kötet – (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 –
C6-0262/2006)2,

– tekintettel a 2004-es mentesítő határozatok nyomon követéséről a mentesítésért felelős 
hatóságnak tett bizottsági jelentésre (COM(2005)0449, COM(2005)0448) és a Bizottság 
személyzeti munkadokumentumára – az Európai Parlament részére a 2004-es mentesítő 
határozatok nyomon követéséről szóló bizottsági jelentés 2004 (SEC(2006)1376, 
SEC(2006)1377),

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott bizottsági közleményre: „Politikai 
eredmények 2005-ben” (COM(2006)0124),

– tekintettel a Bizottságnak „a Bizottság 2005-ös igazgatási eredményeinek összefoglalása” 
című közleményére (COM(2006)0277),

– tekintettel a Bizottságnak a 2005-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért 
felelős hatóságnak tett éves jelentésére (COM(2006)0279),

– tekintettel a Bizottságnak „A tagállamoknak a Számvevőszék 2004-es évről szóló éves 
jelentésére adott válasza” című összefoglaló jelentésére (COM(2006)0184),

– tekintettel a Bizottság által 2006. május 3-án elfogadott, az európai átláthatósági 
kezdeményezésről szóló zöld könyvre,

– tekintettel a Számvevőszék 2/2004. sz., az „egységes ellenőrzési” modellről (single audit) 
(és egy közösségi belső ellenőrzési keretre irányuló javaslatról) szóló véleményére3,

– tekintettel az integrált belső ellenőrzési keretrendszer ütemtervéről szóló bizottsági 

  
1 HL L 60., 2005.3.8.
2 HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
3 HL C 107., 2004.4.30., 1. o.
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közleményre (COM(2005)0252),

– tekintettel az integrált belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési 
tervre (COM(2006)0009),

– tekintettel az integrált belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési terv 
végrehajtásának eredményeiről szóló, 2006. július 19-én közzétett első jelentésre 
(SEC(2006)1009),

– tekintettel a Lordok Háza Európai Uniós bizottsága által 2006. november 13-án közzétett, 
„Pénzgazdálkodás és csalás az Európai Unióban, tapasztalatok, tények és javaslatok” 
című jelentésre,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésére1 és az 
ellenőrzött intézmények válaszát tartalmazó különjelentéseire,

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében nyújtott, az 
elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló nyilatkozatra2,

– tekintettel a ….-i tanácsi ajánlásra (0000/0000 – C6-0000/2007),

– tekintettel az EK-Szerződés 274., 275. és 276. cikkére, és az Euratom-Szerződés 179a. és 
180b. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre3, és 
különösen annak 145., 146. és 147. cikkére,

– tekintettel a Számvevőszék 2006/4. sz., az 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról 
szóló tanácsi rendelettervezetről szóló véleményére4,

– tekintettel eljárási szabályzata 70. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság 
véleményére (A6-0000/2007),

A. mivel az EK-Szerződés 274. cikke értelmében a Bizottság felel a közösségi költségvetés 
végrehajtásáért, amelyet a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben 
tartásával és a tagállamokkal együttműködve teljesít,

  
1 HL C 263., 2006.10.31, 1. o.
2 HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
3 HL L 248., 2002.9.16. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított 
rendelet.
4 HL C 273., 2006.11.9., 2. o.
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B. mivel a Bizottság számára az átláthatóság, valamint a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás iránti valós elkötelezettsége kimutatásának leghathatósabb módja az, ha 
annak érdekében, hogy pozitív igazoló nyilatkozatot (DAS) szerezzen az Európai 
Számvevőszéktől (a továbbiakban: Számvevőszék), mindent megtesz és teljes mértékben 
támogatja a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás minőségének javítására irányuló 
kezdeményezéseket,

C. mivel az EU politikáinak végrehajtását a közösségi költségvetésnek a Bizottság és a 
tagállamok közötti „megosztott irányítása” jellemzi, amelynek során a közösségi kiadások 
80 %-át a tagállamok kezelik,

D. mivel a pénzügyi információk előállítására és az ilyen információkkal kapcsolatos, 
megfelelő központi szintű lezárások megkövetelésére irányuló ellenőrzési feladatatok 
tagállami gyakorlásának kifejezetten hozzá kellene járulnia a közösségi költségvetés 
irányításának tökéletesedéséhez és pozitív igazoló nyilatkozat megszerzéséhez,

E. mivel a Parlament – a 2003-as és 2004-es mentesítésekről szóló, 2005. április 12-i1 és 
2006. április 27-i2 állásfoglalásaiban – javasolta, hogy az uniós finanszírozás 
felhasználása tekintetében minden egyes tagállam tegyen előzetes közzétételi 
nyilatkozatot és egy éves utólagos igazoló nyilatkozatot,

F. mivel az Európai Parlament általános vezérelve az, hogy az EK-Szerződésnek 
megfelelően a Bizottság teljes mértékben tegyen eleget végső felelősségének a közösségi 
költségvetés irányításában, éppúgy, mint ahogy a tagállamok tegyenek eleget a 
rendelkezésükre álló alapok kezelése terén fennálló részleges felelősségüknek,

G. mivel 2005. november 8-án az ECOFIN Tanács a következtetéseiben nem fogadta el a 
nemzeti szintű nyilatkozatokra vonatkozó parlamenti javaslatot3,

H. mivel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. 
május 17-i intézményközi megállapodás4 44. bekezdése értelmében a tagállamok 
illetékes ellenőrző hatóságai értékelést készítenek az irányítási és ellenőrző rendszerek 
közösségi szabályoknak való megfeleléséről és éves összefoglalást készítenek a 
megfelelő nemzeti szinten a rendelkezésre álló ellenőrzésekről és nyilatkozatokról,

I. mivel a Bizottság fent említett cselekvési tervében javasoltak szerint a hatékony belső 
ellenőrzés a költségvetési rendelet költségvetési elvei között szerepel a költségvetési 
rendeletnek az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel történő módosítás óta,

  
1 HL C 33 E., 2006.2.9., 169. o.
2 Jóváhagyott szöveg : P6_TA(2006)0157.
3 Lásd. az ECOFIN Tanács 2005. november 8-i következtetéseit az alábbi címen:
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/86942.pdf
4 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
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J. mivel a Számvevőszék a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében az integrált 
belső ellenőrzési keretrendszer létrehozása kapcsán kiemelte, hogy „a Bizottság által 
elfogadott egyik legfontosabb célkitűzést a kontrollmechanizmusok arányossága és 
költséghatékonysága jelenti.”(2.10. pont),

K. mivel a fent említett, 2005. november 8-i ECOFIN Tanács a következtetéseiben 
megállapította, hogy alapvető fontossággal bír az integrált belső ellenőrzés 
megvalósítása, és az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok egyértelműsége és 
egyszerűsítése, továbbá arra kérte „a Bizottságot, hogy kiadási területek szerint értékelje 
az ellenőrzési költségeket” (5. pont),

L. mivel általánosságban a Költségvetési Ellenőrző Bizottság munkájának, és különösen a 
mentesítési eljárásnak a célja, hogy: 1) a Szerződéssel összhangban teljes 
elszámoltathatóságot biztosítson a Bizottság egésze, és minden más, az EU 
pénzgazdálkodásában érintett szereplő tekintetében, 2) egy erre alkalmas éves eljárás 
lefolytatása, amely lehetővé teszi a Parlament számára, hogy közvetlenül kapcsolatba 
lépjen a pénzgazdálkodásért felelős szervekkel, és 3) javítsa a pénzgazdálkodást az EU-
ban, és ennélfogva – a Számvevőszék ellenőrzési eredményeinek tükrében – a 
döntéshozatal számára biztosabb alapot hozzon létre,

M. felhívva a Költségvetési Bizottságot, hogy a következő költségvetési eljárás keretében 
vegye figyelembe a 2005. évi mentesítés eredményeit és ajánlásait,

HORIZONTÁLIS KÉRDÉSEK

Igazoló nyilatkozat

Az elszámolás megbízhatósága

1. megjegyzi, hogy – a pontosan megfogalmazott észrevételek kivételével – a Számvevőszék 
azon a véleményen van, hogy az Európai Közösségek végleges éves beszámolói hitelesen 
tükrözik az Európai Közösségek 2005. december 31-i pénzügyi helyzetét, valamint az 
akkor lezárt pénzügyi évben lezajlott műveleteik és pénzáramlásaik eredményét (1. 
fejezet, DAS, V-VIII. pont);

2. külön üdvözli a Bizottság szervezeti egységeinek azon erőfeszítését, hogy a költségvetési 
rendeletben a pénzügyi kimutatások összeállítására előírt határidőben fogadják el a 
költségvetésről szóló beszámolót;

3. aggodalmát fejezi ki ugyanakkor a Számvevőszék által az észrevételeiben megjelölt, a 
számviteli rendszerben elkönyvelt összegekben talált hibák miatt (a rövid lejáratú 
kötelezettségek, valamint a hosszú- és rövid lejáratú előfinanszírozások összegének 
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felülbecslése az egyes főigazgatóságok helyi számviteli rendszereiben);

4. felkéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul javítsa ki a Számvevőszék által feltárt 
hiányosságokat, hogy ez utóbbiak ne befolyásolhassák a 2006. évi pénzügyi kimutatások 
megbízhatóságát;

5. üdvözli, hogy a Parlament ismételt kérelmére a költségvetési rendelet új 61. cikke szerint 
a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője jóváhagyja az elszámolást, és jogosult a 
kapott információk ellenőrzésére, továbbá fenntartásokkal élni; 

6. elégedettségét fejezi ki, hogy a 2004-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló 
állásfoglalásában megfogalmazott kérésnek megfelelően a Bizottság által az „ismeretlen 
bankszámlákra” vonatkozóan közölt információkat és ezen bankszámlák helyzetét 
tisztázták;

7. sajnálja, hogy a Számvevőszék 2005. évi jelentésében foglalt észrevételek (1.49. pont) 
szerint a számvitelért felelős tisztviselő nem tartotta be a mérleg új szerkezetére és 
tagolására, illetve a Közösségek nyugdíjkötelezettségeinek felülvizsgált kezelésére 
vonatkozó 2. és 12. sz. számviteli szabályt; felhívja a Bizottságot az ennek 
megszüntetéséhez szükséges intézkedések meghozatalára;

8. aggodalommal figyeli, hogy a Számvevőszék a könyvelt előfinanszírozásokat érintő 
hibákat tárt fel, és utasítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul javítsa ki ezeket a hibákat, 
hogy az elszámolások a lehető leghűségesebben tükrözzék a Közösségek pénzügyi 
helyzetét; emlékezteti a Bizottságot az előfinanszírozások kezeléséért felelős költségvetési 
hatóság félévenkénti tájékoztatására irányuló kötelezettségére;

Az alapul szolgáló műveletek jogszerűsége

9. figyelembe veszi a Számvevőszék megállapításait, amelyek szerint nem születtek jelentős 
megállapítások az alapul szolgáló műveletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről 
azokon a területeken, amelyeken a Bizottság megfelelő felügyeleti és ellenőrzési 
rendszert hozott létre (1. fejezet, DAS, IX. pont); 

10. sajnálja ugyanakkor, hogy a közösségi költségvetés kezelésének nagyon fontos területein 
(olyan KAP-kiadások, amelyekre nem vonatkozik az IIER1, strukturális alapok, belső 
politikák, külső fellépések, SAPARD) a Számvevőszék megállapította, hogy e 
felügyeleti és ellenőrzési rendszerek hatékonyságát javítani kell, mivel számottevő 
hiányosságok maradtak fenn, amelyek akadályai e témákban a pozitív igazoló 
nyilatkozat megszerzésének (1. fejezet, DAS, IX-XI. pont);

11. nyugtalansággal állapítja meg a Számvevőszék által a végső kedvezményezettek szintjén 
feltárt hibák magas számát, másrészről jelzi, hogy a megosztott irányítás keretében a 

  
1 Egységes igazgatási és ellenőrzési rendszer.
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végső kedvezményezettek szintjén a tagállamok feladata a hibák megelőzése, 
azonosítása és kijavítása;

12. tudomásul veszi a Számvevőszék véleményét, amely szerint a tagállami ellenőrzési 
feladatok bizottsági felügyelete nem elég eredményes, és felkéri a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul szüntesse meg ezt a hiányosságot;

13. úgy véli, hogy a DAS kapcsán a központi kérdés az, hogy a felügyeleti és ellenőrzési 
rendszereket megfelelően alkalmazzák-e közösségi és nemzeti szinten, és biztosítják-e 
ezek a rendszerek az alapul szolgáló műveletek jogszerűségét és szabályszerűségét;

14. úgy ítéli, hogy ebben az összefüggésben a Számvevőszék ellenőrzése révén lehetővé 
válik a feltárt hiányosságok azonosítása, és az hozzájárulhat a korlátozásoknak az 
ügyleteket érintő hibák egyszerű megállapításánál hatékonyabb kiigazításához;

15. üdvözli a felülvizsgált DAS-módszereket, amelyek bevezetését a Számvevőszék 2002-
ben kezdte meg, és különösen a 2006. februári utolsó módosításukat1, amelyet első 
alkalommal a 2006-os évre vonatkozó éves jelentésében fognak alkalmazni; 

Nemzeti irányítási nyilatkozatok

16. emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak az EK-Szerződés 274. cikke értelmében 
teljesíteniük kell irányítási feladataikat, és meg kell hozniuk azokat az intézkedéseket, 
amelyek az alapul szolgáló műveletekben rejlő hibakockázatokat a minimálisra 
korlátozzák;

17. megállapítja, hogy – amint azt a 2003-as és 2004-es mentesítésekre vonatkozó, fent 
említett állásfoglalásában javasolta – sürgősen be kell vezetni egy, az összes megosztott 
irányítású közösségi pénzeszközre kiterjedő, politikai szinten jóváhagyott nemzeti 
nyilatkozatot;

18. kiemeli az egységes belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló cselekvési terv 
fontosságát, és teljes mértékben támogatja az említett bizottsági cselekvési terv 5. 
intézkedésében foglalt javaslatot, amely szerint „a tagállamoknak minden szakpolitikai 
területre ki kell jelölniük egy nemzeti koordinációs szervet”, amely megfelelő 
bizonyossággal tud szolgálni a tagállamában megosztott vagy közvetett igazgatás alatt 
levő közösségi fellépések tekintetében;

19. úgy véli, hogy a nemzeti irányítási nyilatkozatok minden bizonnyal hozzájárulnának a 
megfelelő nemzeti felügyeleti és ellenőrzési rendszerek minőségének javításához, és a 
pozitív DAS megszerzésének fontos elemét képeznék;

  
1 A Számvevőszék 2005. évre vonatkozó éves jelentésének 1.59. pontja.
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20. emlékeztet arra, hogy az EU tagjai a tagállamok, nem pedig a régiók, és így 
elfogadhatatlan, hogy egy tagállam a területi felépítésére hivatkozva elutasítsa a nemzeti 
nyilatkozatokat, mivel a támogatások még akkor is nemzeti szinten kerülnek odaítélésre, 
ha a kezelésük decentralizált, és ha egy tagállam nem képes teljesíteni a kötelezettségeit, 
a Bizottság esetleg kénytelen felfüggeszteni a támogatás nyújtását;

21. emlékeztet a nemzeti irányítási nyilatkozatokról szóló, 2006. február 2-i állásfoglalására1

amelyben elismerte, hogy a gyakorlatban ezek a nemzeti nyilatkozatok „egyetlen 
nyilatkozat helyett a nemzeti keretrendszeren belüli több nyilatkozatból állhatnak annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyék az egyes tagállamokban fennálló szövetségi és 
decentralizált politikai rendszereket”;

22. nagy elégedettséggel üdvözli Hollandia kezdeményezését, amelynek parlamentje 
jóváhagyta egy, a különböző kiadási tételeknek megfelelő nyilatkozatokon alapuló, az 
uniós pénzeszközök nemzeti kezelésére vonatkozó nyilatkozat elfogadását, amelyet 
végső soron a pénzügyminiszter ír alá;

23. ugyanígy elégedetten üdvözli az Egyesült Királyság által az ilyen, az uniós 
pénzeszközök nemzeti kezelésére vonatkozó résznyilatkozat bevezetése érdekében 
hozott határozatot, tudomásul véve, hogy ezt a nyilatkozatot a tárgyban illetékes magas 
rangú tisztségviselő írja alá;

24. aggodalommal állapítja meg, hogy e pozitív kezdeményezések ellenére a tagállamok 
többsége ellenzi ezeknek a nemzeti nyilatkozatoknak a bevezetését;

25. ugyanakkor felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen a Tanács elé egy javaslatot a 
megosztott irányítás alá tartozó és a nemzeti kiadásokat kezelő nemzeti szervezetek 
résznyilatkozatain alapuló, valamennyi uniós pénzeszköz nemzeti kezelésére vonatkozó 
nyilatkozatról;

26. kéri a Bizottságot, hogy ne ösztönözze a tagállamokat e kérdés saját kormányuk és az 
ECOFIN Tanács keretében történő vizsgálatára;

27. tisztelettel felkéri a nemzeti parlamenteket (különösen az államháztartás ellenőrzésével 
megbízott bizottságokat és az Európai Unió parlamentjei közösségi és európai ügyekkel 
foglalkozó bizottságai konferenciájának (COSAC) bizottságait) a nemzeti nyilatkozatok 
megalkotásának megvitatására;

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló intézményközi megállapodás 44. pontja

28. kiemeli, hogy a fentebb említett, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás 

  
1 Elfogadott szöveg: P6_TA(2006)0043.
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hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás 44. pontja 
kötelezettséget állapít meg a tagállamok illetékes ellenőrző hatóságai számára az 
irányítási és ellenőrző rendszerek közösségi szabályoknak való megfeleléséről szóló 
értékelés elkészítésére vonatkozóan, ezért a tagállamok vállalják, hogy a rendelkezésre 
álló ellenőrzésekről és nyilatkozatokról a megfelelő nemzeti szinten éves összefoglalást 
készítenek;

29. úgy véli, hogy a 44. pont által érintett illetékes ellenőrző hatóságoknak teljesíteniük kell 
ezen új, a közösségi pénzeszközök helyi felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó 
kötelezettségüket, és ennek a nemzeti szintű ellenőrzésnek meg kell teremtenie a nemzeti 
hatóságok által tett nemzeti irányítási nyilatkozatok alapját;

30. kiemeli, hogy a nemzeti irányítási nyilatkozatok csak ily módon fognak valóban értéket 
képviselni, és hogy a Parlament által tervezett módon valódi biztosítékait kell alkotniuk a 
nemzeti irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelő működésének;

31. felhívja a Bizottságot, hogy kérje a tagállamoktól a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi 
megállapodás 44. pontjában meghatározott információkat, és ezen információk alapján 
készítsenek az egyes tagállamok vonatkozásában az uniós pénzeszközök nemzeti 
kezelési és ellenőrzési rendszerének gyengeségeit és erősségeit, valamint az elvégzett 
ellenőrzések eredményeit elemző dokumentumokat, és terjesszék azokat a Parlament és a 
Tanács elé;

32. úgy véli, hogy igen hasznos lehet, ha a Bizottság által elkészített végső dokumentum 
alapján az ECOFIN Tanács összehasonlító értékelést készít és vitát folytat a tagállamok 
által a közösségi költségvetésből odaítélt támogatások ellenőrzésének biztosítására 
alkalmazott rendszerek alkalmasságáról; 

A kifizetések felfüggesztése és a pénzügyi kiigazítások

33. emlékeztet a 2005. június 15-i, az egységes/integrált belső ellenőrzési keretrendszer 
ütemtervéről szóló bizottsági közleményre (COM(2005)252), amelynek B. pontja úgy 
rendelkezik, hogy „Amikor egy tagállam nem tesz eleget a hibakockázatok megfelelő 
kezelésének, a Bizottság az EK költségvetését a hatályos, a kifizetések felfüggesztésére és 
pénzügyi korrekciókra vonatkozó rendelkezések szigorú alkalmazásával fogja 
védelmezni”.

A kifizetések felfüggesztése

34. teljes mértékben támogatja a Bizottságot a kifizetések felfüggesztésével kapcsolatos 
jogszabályok szigorú alkalmazásában, és üdvözli a már megkezdett intézkedéseket1, 

  
1 A Hübner biztos által az illetékes parlamenti bizottság kérdésére adott írásbeli válasz szerint: „in 2006 ERDF 
payment claims have been held back by Spain pending the results of audits of remedial measures. Other 
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amelyek révén a támogatásokat nem utalják át, ha a Bizottság nem rendelkezik az érintett 
támogatásokból részesülő tagállamok irányítási és ellenőrzési rendszereinek 
megbízhatóságára vonatkozó abszolút biztosítékkal;

35. úgy véli, hogy egy adott tagállam kiadási programjára vonatkozó ismétlődő 
fenntartásokat illetően a kifizetések felfüggesztése, mint nyomás gyakorlása, érdekeltté 
teheti a tagállamokat a kapott közösségi pénzeszközök helyes felhasználásában;

36. felszólítja a Bizottságot a szabályozás egyszerűsítésére, és a fennálló jogszabályok 
alkalmazására a kifizetések szükség szerinti felfüggesztésének kérdésében, továbbá a 
Tanács, a Parlament és a Számvevőszék pontos tájékoztatására e felfüggesztések és az 
indokaik tárgyában;

Pénzügyi kiigazítások a többéves programokban

37. úgy véli, hogy a megosztott vagy decentralizált irányítás kérdésében a Bizottság teljes 
körűen köteles alkalmazni a költségvetési rendelet 53. cikkének (5) bekezdését, amely 
szerint „végső elszámolási eljárások vagy pénzügyi korrekciós mechanizmusok 
alkalmazásával” végleges felelősséget kell vállalnia a költségvetés végrehajtására az EK-
Szerződés 274. cikkével összhangban;

38. kiemeli, hogy figyelembe véve az uniós programokban a kiadások többéves jellegét, 
csupán e többéves ciklusok végén alkalmazhatja a Bizottság a „végső elszámolási 
eljárásokat vagy pénzügyi korrekciós mechanizmusokat”, amelyek célja a feltárt hibák 
utólagos kijavítása;

39. ugyanakkor aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék éles kritikával illeti a 
Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciókat, amelyek nem teszik lehetővé „a hibák 
megelőzését, illetve időben történő feltárását és helyesbítését”; és nem veszik 
kellőképpen figyelembe a feltárt hiányosságokat az alapul szolgáló műveleteknél, azaz a 
végső felhasználó szintjén, és „nem ösztönzi[k] a tagállamokat arra, hogy intézkedéseket 
tegyenek a szabálytalanságok megelőzésére, vagy javítsák az irányítási és 
kontrollrendszereiket” (a Számvevőszék éves jelentésének 1.64. és 6.35.pontja);

40. jelzi, hogy a végső kiigazító határozatok és intézkedések1 célja azon kiadások kizárása a 
közösségi finanszírozásból, amelyeket nem a közösségi jogszabályoknak megfelelően 

    
examples are interruptions of ESF payments in 2005 for all programmes in England, for Objective 3 
programmes and some regional programmes in France, and for programmes in the Calabria and Sicily regions 
of Italy, and in 2006 for EQUAL in Spain and Italy”.
1 Az EMOGA-Garanciaalap számlaelszámolása - a strukturális alapok operatív programjainak lezárása, illetve a 
külső fellépések decentralizált irányítására irányuló ellenőrzései lezárása.



PE 382.516v01-00 18/38 PR\645713HU.doc

Külső fordítás

HU

állítottak be, és hogy ezek a határozatok, amelyek a Bizottság hatáskörébe tartoznak, az 
ellenőrzési és felügyeleti rendszerek meghatározó eszközeivé váljanak;

41. megjegyzi, hogy a végső kiigazító intézkedések, amelyek a végső felhasználókkal 
szemben közvetlenül nem végrehajthatóak, a gyakorlatban, amint azt a Számvevőszék 
megállapította, azzal a hatással járnak, hogy a jogellenes és szabálytalan ügyletek 
költsége az uniós költségvetésről a tagállami adófizetőkre, nem pedig a hibát elkövető 
végső felhasználóra hárul át (a Számvevőszék éves jelentésének 1.65. pontja);

42. következésképpen kiemeli, hogy nagyon fontos, hogy a tagállamok megfelelő 
rendszerekkel rendelkezzenek a hibák végső felhasználók szintjén történő 
megelőzésének és azonosításának javítására, amely által elkerülhetőek a Bizottság 
kiigazító intézkedései;

43. azt a következtetést vonja le, hogy a hatékonyabb és eredményesebb pénzgazdálkodás és 
az uniós pénzeszközökkel való kiegyensúlyozottabb gazdálkodás érdekében a 
Bizottságnak a Számvevőszék súlyos kritikáival szemben minden megfelelő intézkedést 
meg kell tennie a végső kiigazító intézkedések javítása érdekében;

44. sajnálja a Bizottság és a Számvevőszék közötti nyilvánvaló nézetkülönbséget a Bizottság 
által 2005-ben alkalmazott pénzügyi kiigazításokra vonatkozó számok tekintetében, ami 
különösen a Számvevőszék által a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsághoz 2006. 
október 23-án benyújtott éves jelentésben válik egyértelművé; ez a nézetkülönbség árt 
annak a képnek, amit az uniós költségvetés végrehajtóinak ki kell alakítaniuk az Európai 
Unió polgáraiban;

45. felszólítja a Bizottságot, hogy mutassa be a Parlamentnek és a Számvevőszéknek a 
„pénzügyi kiigazítások” által lefedett különböző kifejezéseket részletező meghatározást 
és a 2005-ben ténylegesen megvalósított kiigazítások összegét;

46. kéri, hogy a jövőben a Bizottság nyújtson be egy, a ténylegesen megvalósított pénzügyi 
kiigazítások összegét részletező éves jelentést;

A Bizottság belső ellenőrzési rendszere

Az integrált belső ellenőrzési keretrendszer elérését célzó cselekvési terv

47. üdvözli, hogy a Bizottság 2006. január 17-én elfogadta a Tanácsnak, az Európai 
Parlamentnek és az Európai Számvevőszéknek benyújtott, „Az integrált belső ellenőrzési 
keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési terv” című közleményt (COM(2006)0009 
és SEC(2006)49), amely 16 konkrét intézkedést tartalmaz az EU pénzeszközei 
hatékonyabb belső ellenőrzési keretének megvalósítása érdekében;

48. üdvözli a Parlament által a 2004-es mentesítésről szóló állásfoglalásában 
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megfogalmazott kérésnek megfelelően az említett cselekvési tervben szereplő 
intézkedések alkalmazását illetően elért eredményekről szóló, a Bizottság által 2006. 
július 19-én benyújtott első féléves jelentést (SEC(2006)1001);

49. ugyanakkor kifejti, hogy az említett beszámoló szerint egyes fellépések, különösen a 7., 
a 9. és a 10. intézkedés1 végrehajtása az előírt ütemezéshez képest megvalósult késés 
miatt még el sem kezdődött;

Költség-haszon arány– Az ellenőrzési rendszer működési kiadásai és költségei között fennálló 
egyensúly elemzése - Hibaarányok, elfogadható hibakockázat

50. kiemeli, hogy a Számvevőszék a 2005. évre vonatkozó éves jelenlétében úgy ítélte az 
integrált belső ellenőrzési keretrendszer megteremtése kapcsán, hogy „a Bizottság által 
elfogadott egyik legfontosabb célkitűzést a kontrollmechanizmusok arányossága és 
költséghatékonysága jelenti” (2.9. és 2.10. pont);

51. emlékeztet arra is, hogy a fentebb említett, 2005. november 8-i ECOFIN Tanács lényegi 
kérdésnek nyilvánította az integrált belső ellenőrzés megvalósítását, és kijelentette 2 hogy 
„a Számvevőszék 2/2004. sz. véleményével összhangban – a különböző szakpolitikák 
keretében működő ellenőrzések költségeit és hasznait, valamint a kapcsolódó kiadások 
összegét is figyelembe véve – a Tanácsnak egyetértésre kell jutnia az Európai 
Parlamenttel az elszámolások alapjául szolgáló ügyletek tolerálható hibakockázatának 
ügyében”;

52. emlékeztet a fent említett cselekvési terv 4. sz. intézkedésére, amely a Parlament 
ajánlásainak megfelelően javasolja „intézményközi párbeszéd kezdeményezését az 
elszámolások alapjául szolgáló ügyletek tolerálható hibakockázatáról”;

53. szintúgy emlékeztet a 10. sz. intézkedésre is, amely „az ellenőrzési költségek 
értékelésére” irányul, – mivel „megfelelő egyensúlyt kell elérni az ellenőrzések költsége 
és haszna között” – és amelynek eredményeit 2007 elején kell beterjeszteni, azonban 
megállapítja, hogy ez az intézkedés épp csak elkezdődött;

54. a Számvevőszékkel 3 együtt sajnálja, hogy a tolerálható hibakockázat szintje és az 
ellenőrzések költségeinek és hasznának egyensúlya nem valósult meg, valamint, hogy 
bár a „tolerálható hibakockázat szintje” alapvető kifejezése egy integrált belső 
ellenőrzési keretrendszernek, sehonnan sem derül ki, hogyan érhető el;

  
1 7. sz. intézkedés: A legjobb gyakorlat ösztönzése az ellenőrzések projektszintű költség-haszon arányának 
növelése céljából; 9. sz. intézkedés: Az egységes ellenőrzési megközelítés alkalmazásának elősegítése, 10. sz. 
intézkedés: Az ellenőrzési költségek kezdeti felbecslése és értékelése.
2 Lásd a 2005. november 8-i ECOFIN Tanács következtetéseinek 5. és 17. pontját az alábbi címen:
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/86942.pdf
3 4/2006. sz. vélemény.
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55. úgy véli tehát, hogy az arányosság és az ellenőrzési rendszerek költség-haszon elvének 
tiszteletben tartása mellett a Bizottságnak értékelnie kell az egyrészt a valamennyi 
meghatározott szakpolitika rendelkezésére álló források közötti, másrészről az 
ellenőrzési rendszerben a különböző kiadási területeken általa felhasznált források 
közötti, végül az így kimutatott hibák következtében esetlegesen elvesztett források 
közötti kapcsolatot;

56. kéri a Bizottságot, hogy ténylegesen készítse el ezt az összehasonlító elemzést, mivel 
kizárólag ebből kiindulva lehetséges meghatározni a „tolerálható hibakockázat szintjét”, 
és az ECOFIN Tanács kérelmének megfelelően továbbítsa azt a Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Számvevőszéknek;

57. úgy véli, hogy az ellenőrzési tevékenységekhez felhasznált források közötti költség-
haszon kapcsolatot és ezen elemzések eredményét alapvető elemként kell figyelembe 
vennie a Számvevőszéknek az elszámolások megbízhatóságát igazoló megbízhatósági 
nyilatkozat kidolgozásakor;

Politikai felelősség és a Bizottság irányítási felelőssége

58. az a vélemény, hogy a Bizottság szolgálatainak az éves tevékenységről szóló jelentései 
rendkívül értékes információkat nyújtanak a mentesítési eljáráshoz, ugyanakkor 
aggodalmát fejezi ki, hogy a Számvevőszék szerint e jelentések egy része még mindig 
nem szolgáltat elegendő bizonyítékot a megbízhatósági nyilatkozatához (2005 2.15-i 
éves jelentés, 2.18. és 2.19. pont);

59. felkéri a Bizottságot, hogy az éves tevékenységről szóló jelentések és az azokhoz csatolt 
nyilatkozatok behatóbban kezeljék a létező rendszerek értékelését, a feltárt 
hiányosságokat és azok pénzügyi hatásait;

60. ismét felkéri a Bizottság főtitkárát, hogy az átfogó jelentés elkészítésekor bocsásson ki az 
egyes főigazgatók nyilatkozataira vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatot, azzal a céllal, 
hogy határozottan jelezze a biztosok testülete részére akkor nyújtott segítségét, amikor ez 
utóbbi a jelentés tartalma tekintetében kialakítja álláspontját;
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A Bizottság tagjainak részvétele

61. alapvető fontosságúnak ítéli a Bizottság belső ellenőre által az éves jelentésében a belső 
ellenőrzésekről tett kijelentését, amely szerint „a biztosok politikai kockázatok 
értékelésébe való teljes mértékű bevonása hatékonyabbá tenné az általános 
kockázatkezelést, és ezáltal javítaná a tervezést, az erőforrás-elosztást és a szakpolitikák 
teljesítését”1;

62. felkéri a Bizottságot, hogy határozza meg a biztosok belső ellenőr által követelt teljes 
mértékű bevonásának biztosításához és egyúttal a főigazgatók és biztosok közötti 
kapcsolat megvilágításához szükséges lépéseket, és felkéri, hogy megfelelőn tájékoztassa 
erről a Parlamentet;

Szakmai etika

63. üdvözli a fentebb említett európai átláthatósági kezdeményezést, amelynek keretein belül 
a Bizottság vállalja, hogy elindít „egy vitát más európai intézményekkel [...] az európai 
intézmények köztisztviselőinek szakmai etikájára vonatkozó szabályokról és normákról”2;

64. támogatja e vita gondolatát, és felkéri a Bizottságot, hogy töltse ki a jelenleg létező űrt, 
és vezessen be olyan alapvető etikai normákat és főbb irányvonalakat a biztosok 
magatartási kódexébe, amelyeket a biztosoknak be kell tartaniuk a munkatársaik 
kinevezése során, különösen kabinetjük tekintetében;

ÁGAZATI KÉRDÉSEK

Bevételek

65. elégedetten veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék ellenőrzése a HÉA-alapú és a GNI-
alapú saját források tekintetében történő kifizetésekre vonatkozóan nem fedett fel 
jelentős szabálytalanságokat;

HÉA

66. sajnálatát fejezi ki, hogy a Számvevőszék 2005-ben a tagállamok HÉA-elszámolásaival 
szemben fennálló fenntartások számának további növekedését állapította meg, valamint 
azon hatékony eszközök hiányát, amelyek lehetővé tennék, hogy a tagállamok megfelelő 
információkat nyújtsanak a Bizottság részére ahhoz, hogy a fenntartások 
megszüntetéséről vagy azok további érvényben tartásáról döntsön (az éves jelentés 4.13-
4.15. pontja);

  
1 2005. évi éves jelentés a mentesítésért felelős hatóságnak a 2005-ben végrehajtott belső ellenőrzésekről 
(A költségvetési rendelet 86. cikkének (4) bekezdése), 2.1 pont, 4. oldal.
2 Bevezetés, 3. oldal.
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67. felkéri a Bizottságot, hogy a fenntartások megszüntetésének végső célját elérendő, 
érintse ezt a kérdést a tagállamokkal a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 
rendszeres üléseinek keretein belül, és tájékoztassa az illetékes parlamenti bizottságot az 
elfogadott vagy elfogadandó intézkedésekről;

GNI-alapú saját források

68. sajnálattal olvassa a Számvevőszék 2005-re vonatkozó éves jelentésében, hogy a nemzeti 
számlák Bizottság által történő ellenőrzése továbbra is elégtelen, és a Bizottság által az 
ellenőrzési és felügyeleti rendszerek keretein belül végrehajtott vizsgálatok mindössze 
irodai vizsgálatokra korlátozódnak (4.16 pont);

69. továbbá megjegyzi, hogy a Számvevőszék szerint 2005 óta új szabályokat alkalmaznak a 
pénzközvetítői szolgáltatások díjának felosztása tekintetében, és e szabályok a GNI 
növekedését eredményezhetik, de sajnálatát fejezi ki, hogy a Bizottság a Tanácsnak még 
nem nyújtott be semmiféle javaslatot a saját források kiszámítására vonatkozó 
módosítások alkalmazása tekintetében (4.16-4.21. pont);

70. felkéri a Bizottságot, hogy késedelem nélkül korrigálja a Számvevőszék által jelzett 
hiányosságokat;

A közös agrárpolitika

71. elégedetten veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék elismeri: amennyiben szabályosan 
alkalmazzák, az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (IIER) hatékony ellenőrzési 
rendszer a hibák vagy a szabálytalan kiadások kockázatának csökkentésére;

72. ugyanakkor sajnálattal állapítja meg a Számvevőszék által a közös agrárpolitika 
számláinak elszámolására jelenleg alkalmazott azon eljárásával szemben kifejtett 
megismételt bírálatait (az igazoló szervek jelentései, megfelelőségvizsgálati eljárások), 
amely a Számvevőszék szerint nem képes biztosítani a végső kedvezményezett javára 
történő kifizetések szintjén a műveletek jogszerűségét és szabályszerűségét 
(mezőgazdasági termelők és piaci szereplők);

73. újra megerősíti, hogy a végső kedvezményezettek szintjén a műveletek jogszerűségének 
és szabályszerűségének biztosítása céljából nélkülözhetetlen a tagállamok Bizottsággal 
történő együttműködése, és felhívja a Bizottságot a kifizetések tekintetében az utólagos 
ellenőrzések megerősítésére és a szabálytalan kifizetések beszedésének felügyeletére;

74. sajnálatát fejezi ki, hogy a Számvevőszék az IIER alkalmazása során továbbra is 
problémákat állapít meg Görögországban, teljes mértékben támogatja a Bizottság által a 
görög hatóságoktól a hibáik korrigálása végett kért, konkrét határidőket és célkitűzéseket 
tartalmazó cselekvési tervet, és szintén támogatja a Bizottságot azon szándékában, hogy 
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szigorúan alkalmazza a kifizetések felfüggesztése tekintetében hatályos jogszabályokat, 
amennyiben a görög kormány a megszabott határidőkre nem korrigálja a jelenlegi 
problémákat, amint azt az illetékes parlamenti bizottság előtt bejelentette;

75. figyelembe veszi a Számvevőszék által felkeresett új tagállamokban – amelyekben a 
rendszerek még nem megbízhatóak – az IIER alkalmazása során megállapított 
problémákat, és felkéri a Bizottságot, hogy tegyen meg mindent ezen hiányosságok 
korrigálása végett;

76. szintén megjegyzi a Számvevőszék által megállapított súlyos hiányosságokat, amelyeket 
a vidékfejlesztésre, exportvisszatérítésekre és főképp az olivaolaj-ágazatra vonatkozó 
ellenőrzései alkalmával tapasztalt Spanyolországban, Görögországban és 
Olaszországban, valamint felkéri a Bizottságot, hogy ezen ágazatokban erősítse meg az 
ellenőrzést;

77. hasznosnak ítéli a Bizottság által az olivaolaj-termeléshez nyújtott segélyek 
vonatkozásában azzal a céllal elfogadott pénzügyi korrekciókat, hogy korlátozzák a 
károkat a közösségi költségvetés tekintetében, és helyesli a Bizottság által a Tanácsnak 
benyújtott, a rendszer egyszerűsítését szolgáló javaslatot;

Strukturális támogatások, foglalkoztatás és szociális ügyek

78. különösen elégedetten fogadja, hogy az európai átláthatósági kezdeményezés keretein 
belül és a strukturális alapokra a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó új szabályozás1

értelmében a tagállamoknak tájékoztatást kell adniuk a közösségi finanszírozások 
kedvezményezettjeiről, és a Bizottság köteles közzétenni ezen információkat;

79. üdvözli a fentebb említett, a strukturális alapokra a 2007-2013 közötti időszakra 
vonatkozó új szabályozást, amelynek értelmében a Bizottság semmiféle kiadást nem térít 
meg anélkül, hogy előzetesen egy független szervezettől ne kapott volna írásos 
nyilatkozatot a szabályosan működő nemzeti igazgatási és ellenőrzési rendszerek 
létezéséről2;

80. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék ismét a nemzeti ellenőrzési 
rendszereket érintő hiányosságokat és olyan jelentős hibaszázalékot állapított meg, 
amelyek hátrányosan befolyásolhatják a tagállamok által benyújtott végleges 
kiadásigazoló nyilatkozatok3 megbízhatóságát; azt is sajnálattal veszi tudomásul, hogy a 
Számvevőszék szerint a Bizottság nem felügyeli elég hatékonyan a tagállamokra 
ruházott ellenőrzéseket, és felkéri, hogy sürgősen orvosolja ezt;

  
1 A 2006. júliusban elfogadott, 1080/2006/EK, 1081/2006/EK, 1082/2006/EK, 1083/2006/EK, 1084/2006/EK és 
1085/2006/EK rendelet (HL L 210., 2006.7.31.).
2 Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 71. cikke (HL L 210., 2006.07.31.),
3 Éves jelentés, 6.26. és 6.29. pont
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81. emlékeztet rá, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a megbízhatósági 
nyilatkozat tekintetében nem annyira a felkutatott hibák a fontosak, hanem a megfelelő 
felügyeleti rendszerek létezése, amelyek lehetővé teszik a Bizottságnak, hogy ellenőrizze 
a közösségi költségvetés vonatkozásában fennálló kockázatokat és alkalmazza a 
szükséges pénzügyi korrekciókat;

82. sajnálja, hogy néhány tagállamban az ismert problémák továbbra is fennállnak, amelyek 
ismétlődő jellegű fenntartásokat eredményeznek, és nyomatékosan felkéri a Bizottságot, 
hogy közelről felügyelje a nemzeti hatóságok által tett intézkedéseket, gondoskodjon 
arról, hogy ezek az intézkedések megfelelőek legyenek, és kellően tájékoztassa az 
illetékes parlamenti bizottságot az elért eredményekről;

83. azt is sajnálja, hogy a Számvevőszék szerint a tagállamok nem tettek eleget rendszeres 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek, amely szerint kötelesek rendszeresen beszámolni a 
Bizottságnak a közösségi hozzájárulások törléséről és a behajtandó összegekről (az éves 
jelentés 6.36. pontja);

84. felkéri a Bizottságot, hogy minden, rendelkezésére álló eszközt mozgósítson annak 
érdekében, hogy a tagállamok megfelelően teljesíthessék adatszolgáltatási 
kötelezettségüket, és addig semmiféle kifizetést ne teljesítsenek, amíg a nemzeti 
hatóságok nem szolgáltatják a kért információkat;

85. megjegyzi, hogy 2004 és 2006 között a Bizottság ideiglenesen felfüggesztette egyes 
olyan tagállamok1 számára az ERFA és az ESZA által finanszírozott kifizetéseket, 
amelyekben a hibák idővel visszatérő fenntartásokká alakultak, és támogatja a hasonló 
intézkedéseket;

86. felkéri a Bizottságot, mint a közösségi alapok tekintetében a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás végső felelősét, hogy ezen állásfoglalás 38. és az azt követő bekezdései 
értelmében a kifizetések felfüggesztésére vonatkozó közösségi szabályokat alkalmazza, 
ha egy tagállam nem nyújt megfelelő garanciákat2;

Belső politikák

87. sajnálja, hogy a Számvevőszék szerint, annak ellenére, hogy a Bizottság közvetlenül 
irányítja a belső politikákhoz kapcsolódó intézkedéseket, az előző években már létező 

  
1 A Bizottság tagjának, Hübner asszonynak az illetékes parlamenti bizottságnak címzett írásos válasza szerint: 
„... 2006-ban a korrekciós intézkedésekre vonatkozó könyvvizsgálatok következtetéseire várva Spanyolország 
felfüggesztette az ERFA-kifizetéseket. További példák: a ERFA-kifizetések felfüggesztése az Angliára 
vonatkozó minden program, a 3. célkitűzést érintő programok, Franciaországban egyes regionális programok, 
Olaszországban Calabriára és Szicília régióira vonatkozó programok, és 2006-ban Spanyolországban és 
Olaszországban az EQUAL-program esetében”.
2 A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok és különleges ágazati szabályok 106. 
cikkének (4) bekezdése, a strukturális alapokról szóló 1260/1999 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése és 39. 
cikkének (2) bekezdése.
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problémák továbbra is fennállnak (a költségek visszatérítése során előforduló hibák, az 
alkalmazott szabályok összetett mivolta és egy hatékony szankcionáló mechanizmus 
hiánya), és felkéri a Bizottságot, hogy tisztázza az alkalmazandó szabályokat és ügyeljen 
arra, hogy amikor szükséges, alkalmazzák a létező szankcionáló mechanizmust, adott 
esetben akár a hatékonyságukat növelő módosításokat is benyújtva;

Kutatás és fejlesztés

88. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék szerint a Bizottságnak nem mindig 
sikerült a kutatás területén a személyzeti költségek nyilvántartására megbízható rendszert 
biztosítania, és „alapvető fontosságúnak” ítéli „hogy a támogatási megállapodások 
egyértelműen előírják az akcióban részt vevő személyzet munkaidejének alátámasztását”
(az éves jelentés 7.7 pontja)1;

89. sajnálattal veszi tudomásul, hogy magas költsége ellenére, a könyvvizsgálói hitelesítő 
záradékok rendszere nem biztosította a várt garanciákat, tekintettel a személyzeti 
kiadások és a kapcsolódó általános kiadások vonatkozásában készített nyilatkozatokban a 
Számvevőszék által megállapított hibákra, amelyek esetében fenntartások nélküli 
könyvvizsgálói hitelesítő záradékok kerültek kiállításra;

90. bátorítja a Bizottságot, hogy egy integrált belső ellenőrzési keret érdekében gyorsítsa fel 
a fentebb említett cselekvési tervben megfogalmazott fellépések, különösen a 7. fellépés 
végrehajtását (a projektszinten elvégzett ellenőrzések költség-haszon arányának javítását 
célzó legjobb gyakorlatok ösztönzése);

91. felkéri a Bizottságot, hogy sürgősen nyilatkozzon az átalánydíjas eljárás általánossá 
tételéről, és nyújtson be az illetékes parlamenti bizottságnak egy javaslatot, amely 
részletesen kifejti, hogy hogyan lehet a közösségi kutatási politikát javítani;

92. sajnálja, hogy a Számvevőszék szerint túlságosan általános és nem eléggé világos 
szerződéses rendelkezések miatt továbbra is bizonytalanságok állnak fenn, különösen a 
hitelesítéssel megbízott könyvvizsgálók függetlensége és támogathatósági feltételei 
tekintetében, és tudomásul veszi a Bizottságnak a közösségi keret egyszerűsítésére és a 
könyvvizsgálói hitelesítő záradékok alkalmazására vonatkozó kötelezettségvállalását2;

93. azt is megjegyzi, hogy a Bizottság belső ellenőre (SAI) úgy ítéli meg, hogy fennáll a 
veszélye, hogy a költségvetési kötelezettségvállalások végrehajtásakor, hatékony 
ellenőrzési rendszer hiányában, a jogosulatlan kifizetések nem kerülnek beazonosításra, 
felkéri tehát a Bizottságot, hogy az erre irányuló, megfelelő nyomon követési 
intézkedéseket fogadja el;

Külső fellépések
  

1 Lásd még a 7. kutatási és technológiafejlesztési keretprogramról szóló 1/2006. sz. véleményt.
2 „A Bizottság 2005-ös igazgatási eredményeinek összefoglalása” című közleményében.
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94. kiemeli, hogy a Számvevőszék nem állapított meg semmiféle hibát a delegációk szintjén 
eszközölt kifizetésekből vett minta ellenőrzésekor, azonban hibákat állapított meg a 
tenderekre, valamint a végrehajtásért felelős szervek szintjén végrehajtott műveletekre 
vonatkozó minta ellenőrzése során;

95. különösen fontosnak ítéli azon közösségi politikák egységességének biztosítását, 
amelyek hatással vannak a fejlődő országokra, és ennélfogva úgy véli, hogy a külső 
fellépéseket irányító különböző főigazgatások között tisztázni kell a munkamegosztást;

96. aggodalommal figyeli, hogy a Számvevőszék szerint az EuropeAid által készített 
kockázatelemzések nem vették figyelembe a projektek végrehajtásával megbízott 
különböző típusú szervek (nem kormányzati szervek, nemzetközi szervezet, kormányzati 
intézmény stb.) vagy az alkalmazott finanszírozási módszerek által hordozott 
kockázatokat (támogatás, költségvetési támogatás, vagyonkezelői alap stb.);

97. különös sajnálja, hogy mivel az EuropeAid ellenőrzései nem vonatkoznak a projektek 
végrehajtásával megbízott szervek szintjén végrehajtott műveletekre, csak csekély 
mértékben járulhatnak hozzá az érintett műveletek jogszerűségének és szabályosságának 
teljes körű biztosításához (az éves jelentés 8.12. pontja);

98. felkéri az EuropeAid-et, hogy dolgozzon ki a projektek végrehajtásért felelős szervek 
szintjén egy ellenőrző programot, és minden erejét összpontosítsa a különböző 
együttműködő nem kormányzati szervekre vonatkozó utólagos könyvvizsgálatokra;

99. aggasztónak ítéli, hogy a TACIS-program támogatásainak hatékonyságára vonatkozóan a 
Számvevőszék szerint a Bizottság 2005 végén nem tudta meghatározni, hogy a program 
milyen mértékben járult hozzá az automerőművek biztonságának javulásához (az éves 
jelentés 8.36. pontja), ezt a kritikát különösen súlyosnak ítéli meg, mivel a közösségi 
fellépés alapvető és elsődleges szempontja, azaz a hatékonysága tekintetében a garancia 
hiányára világít rá;

100. tudomásul veszi a Számvevőszéknek a Közös Relex Információs Rendszert (CRIS) 
érintő kritikáit, amely szerint a rendszer nem szolgáltat elegendő pénzügyi információt,
vagy a részletes kockázatelemzés alapjául szolgáló összefüggések hiányoznak (az éves 
jelentés 8.6. pontja); felkéri a Bizottságot, hogy késedelem nélkül pótolja a CRIS-
rendszer hiányosságait, és az ellenőrzési rendszerekhez szükséges információk 
megszerzése érdekében használja ki ezen eszköz teljes potenciálját;

Előcsatlakozási stratégia

101. megjegyzi, hogy a Számvevőszék szerint a SAPARD-programhoz kapcsolódó, a 
Számvevőszék által ellenőrzött műveleteket jelentős hibák sújtották, és ugyan az 
ellenőrzési és felügyeleti rendszerek a Bizottság szintjén javulást mutattak, jelentős 
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hiányosságokat állapítottak meg azonban nemzeti szinten (9.10 és 9.19 pontok);

102. következésképp felszólítja a Bizottságot, hogy javítson a nemzeti rendszerek nyomon 
követésén és, általában, fordítson különös figyelmet a programokkal kapcsolatos záró 
költségnyilatkozatokra, és különösen közelről felügyelje a SAPARD-program keretein 
belül a kifizető szerveket;

Igazgatási kiadások

103. megelégedéssel jegyzi meg, hogy az igazgatási kiadások jogszerűségével kapcsolatban a 
Számvevőszék könyvvizsgálata semmilyen jelentős hibát nem tárt fel;

Ügynökségek

104. sajnálja, hogy – amint a Számvevőszék az éves jelentésében kiemeli – ebben az évben 
még mindig voltak hiányosságok a személyzet toborzása, a közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárása vonatkozásában és, hogy az ügynökségek nem álltak át a 
tevékenységalapú irányításra;

105. megjegyzi, hogy a belső ellenőr a 2005-re vonatkozó éves jelentésében fenntartását 
fejezi ki megállapítva, hogy nem rendelkezik a szükséges személyzettel ahhoz, hogy a 
pénzügyi rendeletben1 megszabott kötelezettségét szabályosan teljesíthesse az 
ügynökségek éves könyvvizsgálatának végrehajtása során;

106. egyre szükségesebbnek ítéli tisztázni, a szabályozó ügynökségek növekvő számára 
tekintettel, az Európai Közösség különböző intézményes szereplőinek ezekkel szemben 
fennálló felelősségét és egyértelmű szabályokat elrendelni e téren, különösen az 
ellenőrzés területén felmerülő felelősségek megosztásában;

107. sajnálja, hogy a Bizottság nem tudott előrelépni az európai szabályozási ügynökségek 
keretszabályáról szóló intézményközi megállapodás 2005 februárjában benyújtott 
tervezetére vonatkozó tárgyalásokban (COM (2005)0059);

108. megjegyzi, hogy a SAI (Belső ellenőrzési szolgálat) segítségével az ügynökségek 
megkezdték saját belső ellenőrző szolgálataik kialakítását, és a jövőben a SAI vezeti 
ezen szolgálatok időszakos felülvizsgálatát; ezenkívül úgy ítéli meg, hogy a SAI-nak kell 
biztosítania az ügynökségek belső ellenőrző rendszerei tekintetében a szabályos működés 
nyomon követését, és a SAI-nak kell erről és az elért eredményekről a Parlamentet 
tájékoztatnia;

109. tudomásul veszi, hogy több ügynökség létrehozta a „Common Support Service”-t (Közös 
informatikai támogató szolgálat) vagy CSS-t, amely a pénzügyi igazgatást támogató 

  
1 A pénzügyi rendelet 185. cikke.
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információs rendszereket igyekszik kiigazítani azzal a céllal, hogy a Bizottság által 
használt rendszerekkel kompatibilisekké váljanak; feltárja, hogy a CSS pénzeszközeit az 
ügynökségek költségvetési rendszerein kívül kezelték (a 2005. évi éves jelentés 10.27. 
pontja); a Számvevőszékkel együtt úgy ítéli meg, hogy ezen együttműködésnek 
figyelembe kell vennie az egységes és átlátható költségvetési elveket, és hogy az 
ügynökségeknek a CSS-hez való hozzájárulásait célhoz kötött bevételekként kell kezelni, 
és az ügynökségek költségvetési rendszereiben fel kell tüntetni;

Európai iskolák

110. tudomásul veszi a Számvevőszék kedvező jelentését az Európai Iskolák éves 
elszámolásairól; ugyanakkor megállapítja, hogy a Számvevőszék szerint az Iskolák belső 
ellenőrző rendszere nem tartja tiszteletben a számvitelért felelős tisztviselői és az 
engedélyezésre jogosult tisztviselői feladatok elkülönítésének elvét és, hogy az 
engedélyezésre jogosult tisztviselői feladatokat meghatalmazással két egységvezető 
végzi minden területen és felső pénzügyi határ nélkül1; reméli, hogy az Európai Iskolákra 
vonatkozó, 2007. január 1-én hatályba lépett új pénzügyi rendelet korrigálja a 
Számvevőszék által jelzett hiányosságokat;

„Berlaymont-dokumentáció”

111. tudomásul veszi a brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB) 
főigazgatójának észrevételeit, aki az éves tevékenységről szóló jelentésében rámutat a 
Berlaymont felújítása utáni karbantartásával kapcsolatos kiadásokból2 származó 
strukturális hiányra, valamint rámutat egy sor egyéb számviteli és gazdálkodási 
problémára; úgy ítéli meg, hogy a jelzett strukturális hiánnyal kapcsolatos problémákat 
sürgősen meg kell oldani, és felkéri a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket, és tájékoztassa erről a Parlamentet;

A SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSEIRE VONATKOZÓ 
KÖVETKEZTETÉSEK

6/2005. sz. különjelentés a transzeurópai közlekedési hálózatról (TEN-T)

112. kiemeli azt a tényt, hogy a 2007-2013 közötti időszakra szóló új pénzügyi 
tervnek jelentős hatása lesz a TEN-T projektekre, mivel az elfogadott összeg a 
Bizottság eredeti javaslatánál körülbelül 40%-kal alacsonyabb és, hogy a 

  
1 Lásd az Európai Iskolák 2005. pénzügyi évre vonatkozó éves elszámolásairól szóló számvevőszéki jelentés 10. 
és 11. pontját, a Parlament részére 2006. november 30-án adták át
2 Az OIB tevékenységéről szóló éves jelentés 2.2.1.2. pontja, "Kockázatkezelés", 23. o.
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projektek kiválasztása és prioritási sorrendjének felállítása következésképpen 
még fontosabb elemekké válnak;

113. úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi pénzügyi környezetben a több tagállamot is 
érintő, prioritást élvező projektek határon átívelő szakaszainak kell elsőbbséget 
élvezniük;

114. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák azt a megközelítést, amely az Európa 
által hozott hozzáadott értékre helyezi a hangsúlyt, ahelyett, hogy a „méltányos 
részesedés” elvéért harcolnának;

115. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak tovább kell javítania az együttműködést a 
tagállamokkal a prioritást élvező projektek nemzeti és közösségi szinten történő 
kiválasztása során;

116. ebben az összefüggésben nagymértékben aggasztja a TEN-T prioritást élvező 
projektjeinek lassú végrehajtása, és nyomatékosan felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy éves és többéves programok keretében tovább kell erősíteni 
a közösségi közlekedési infrastruktúra finanszírozásának összehangolását;

117. felkéri a Bizottságot, hogy folytassa a világos jogi keretek és eljárások 
kialakítására irányuló erőfeszítéseit, valamint biztosítsa a projektek és a 
programok szigorú ellenőrzését és beható értékelését, továbbá készítsen részletes 
listát azon pontos kritériumokról, amelyek átlátható módon teszik lehetővé a 
projektek prioritási sorrendjének felállítását;

118. felkéri a Bizottságot, hogy pontosítsa a koordinátorok kijelölési eljárását, 
jelentéseik tartalmának vonatkozásában egy alkalmazható szabályozási keretet 
kialakítva, és amint lehetséges, adja át az „európai koordinátorok” első 
jelentését;

119. felszólítja a Bizottságot, hogy világos és átlátható módon ossza el az 
intézményes felelősségeket és a hasonló projektek kettős finanszírozása 
elkerülése végett határozzon meg a Regionális Politikai Főigazgatóság 
(DG REGIO) és az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság (DG TREN) 
tevékenységeinek összehangolását szolgáló keretet;

120. megjegyzi, hogy a Számvevőszék felületesnek minősített egy végrehajtó hivatal 
létrehozásával kapcsolatos első költség-haszon elemzést, felkéri a 
Számvevőszéket, hogy az illetékes parlamenti bizottság saját kezdeményezésű 
jelentéséhez időben értékelje a második, 2005. júliusban befejezett elemzést;

121. megjegyzi, hogy a Bizottság továbbra is meg van győződve arról, hogy egy 
végrehajtó hivatal a megfelelő eszköz a TEN-T programok irányítására; 
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ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy a DG TREN szervezeti ábráját jobban 
figyelembe kell venni amiatt, hogy a költségvetés 54 %-a a TEN-T-t illeti 
(annak ellenére, hogy a személyzet mindössze 5%-a dolgozik ezen a területen); 
következésképpen meg van róla győződve, mint ahogyan a Számvevőszék is, 
hogy a TEN-T-t jobban lehetne irányítani a feladatok megfelelőbb elosztásával, 
és szerződés alapján külső szakértő bevonásával;

122. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak javasolnia kell a határokon átívelő projektek 
vonatkozásában a TEN-T költségvetési tétel szerinti közösségi hozzájárulás 
növelését, üdvözli ezen összefüggésben az Európai Beruházási Bankkal történő 
együttműködési megállapodást;

2006/1. sz. különjelentés: Az Európai Szociális Alap hozzájárulása a korai iskolaelhagyás 
elleni küzdelemhez

123. nagy jelentőséget tulajdonít az EU költségvetés hatékony és felelős felhasználásának és 
azon elv alkalmazásának, amely szerint a nem eléggé ellenőrizhető kezdeményezéseket 
nem közpénzekből kell finanszírozni, és sajnálattal állapítja meg, hogy semmilyen 
nyilvánvaló összefüggés nem került megállapításra a korai iskolaelhagyás csökkenése és 
a közösségi finanszírozás között;

124. elismeri, hogy a Bizottság olyan nyomon követési és ellenőrzési rendszerrel rendelkezik, 
amely alkalmas a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek ellenőrzésére, de 
kiemeli, hogy a Bizottság által kinyilvánított véleménynek megfelelően tovább kell azt 
tökéletesíteni; ebben a tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot 
arról, hogy mit kíván tenni ezen a területen;

125. arra bátorítja a Bizottságot, hogy a korai iskolaelhagyás mértékének meghatározása és 
vizsgálata érdekében működjön együtt a tagállamokkal és nemzeti statisztikai 
hivatalaikkal, és bátorítja az információk és a legjobb gyakorlatok a korai iskolaelhagyás 
elleni küzdelemmel megbízott helyi és nemzeti szervezetek közötti cseréjét;

126. felhív arra, hogy a korai iskolaelhagyás problémájával kapcsolatos meghatározások és 
intézkedési szabályok tekintetében találjanak közös megközelítést a 27 tagállam között, 
azzal a céllal, hogy a nemzeti adatok összehasonlíthatóak és megfelelő minőségűek 
legyenek annak meghatározására, hogy a lisszaboni stratégiában meghatározott 
prioritások ebben a tekintetben valóban betartásra kerülnek-e;

127. felkéri a Bizottságot, hogy az új tagállamok tekintetében, hajtson végre részletes 
értékelést, amint lehetséges és elég korán ahhoz, hogy szükség esetén, korrigáló 
intézkedések meghozatalára kerülhessen sor, ugyanebben a gondolatmenetben felhívja a 
Számvevőszéket, hogy párhuzamosan végezzen egy ahhoz hasonló könyvvizsgálatot, 
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amilyet annak idején a 15 tagállamban végzett a korai iskolaelhagyásra vonatkozó 
finanszírozások hatásáról az új tagállamokban;

2006/2. sz. különjelentés a TACIS keretében az Orosz Föderációban finanszírozott 
projektek teljesítményéről

128. kiemeli, hogy a számos területen elért pozitív eredmények ellenére a TACIS-program 
globális hatása nem bizonyult mindig olyan hatékonynak és tartósnak, mint ahogyan 
várták;

129. felkéri a Bizottságot, hogy az ország szükségleteinek pontos azonosítása és az orosz 
kormány által követendő irány pontos meghatározása érdekében erősítse meg a 
párbeszédet az orosz kormánnyal, továbbá igyekezzen meghatározni és azonosítani a 
végrehajtott fellépések prioritásait és célkitűzéseit;

130. arra bátorítja a Bizottságot, hogy prioritásainak megválasztását korlátozott számú 
ágazatra és programra összpontosítsa, és a projektekre alapozott megközelítésről térjen át 
a programokra alapozott megközelítésre, mivel az előbbi túl gyakran korlátozta a 
párbeszédet, az adaptálást és a rugalmasságot, és olyan független projektekhez vezetett, 
amelyek kevéssé alkalmasak a hatályban lévő partnerségi és együttműködési 
megállapodásban foglalt hosszú távú széleskörű célkitűzések megvalósítására;

131. felkéri a Bizottságot, hogy hozza meg a szükséges intézkedéseket a TACIS-alapok 
használatát az Orosz Föderációval történő társfinanszírozás keretein belül lehetővé tevő 
jogi alapra irányuló javaslat tekintetében, és vegye számításba a helyi és regionális 
szereplők és a szociális partnerek pénzügyi hozzájárulásának, valamint a magánszektor 
megerősített részvételének különös fontosságát;

132. felkéri a Bizottságot, hogy igyekezzen a projekteket a befejezésük időpontja után 
rendszeresen értékelni, azzal a céllal, hogy a múltbéli tapasztalatokból le lehessen vonni 
a következtetéseket, és ügyeljen a folyamatban lévő projektekre és a különböző 
programokra vonatkozó világos információk közzétételére, azzal a céllal, hogy 
megkönnyítse az információhoz történő nyilvános hozzáférést és növelje a nyitottságot 
és az átláthatóságot az alapok felhasználása és a döntéshozatal tekintetében;

2006/3. sz. különjelentés az Európai Bizottság szökőárral kapcsolatos humanitárius 
segítségnyújtási intézkedéseiről

133. kedvezően fogadja a Számvevőszéknek a Humanitárius Segélyügyi Főigazgatóság (DG 
ECHO) szökőárral kapcsolatos humanitárius segítségnyújtási intézkedéseihez való 
általános pozitív hozzáállását;

134. nyomatékosan felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg újra a DG ECHO által a 
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humanitárius szükségletek kielégítése tekintetében játszott alapvető szerepet, és a 
legrövidebb határidőn belül pontosítsa a Környezetvédelmi Főigazgatóság szerepét;

135. felkéri a Bizottságot, hogy erősítse meg a DG ECHO által játszott szerepet, és a jövőbeni 
humanitárius katasztrófák áldozatainak szükségleteivel szemben folytassa koordináló 
tevékenységének és reagálóképességének javítását, valamint értékelje megfelelően annak 
a jelentőségét, hogy a humanitárius segítségnyújtást rövid távon a helyreállítással és 
hosszú távon az újjáépítéssel kapcsolják össze; megállapítja, hogy jelenleg e két fázis 
különböző főigazgatásokat, eljárásokat és feladatokat érint;

136. nyomatékosítja a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás jelentőségét, és úgy ítéli 
meg, hogy a részletes pénzügyi információk közzététele nélkülözhetetlen a projektek 
végrehajtásának hatékony nyomon követésének megkönnyítéséhez;

137. hangsúlyozza a Számvevőszék ajánlását, amely szerint a DG ECHO-nak meg kell 
erősítenie nyomon követési rendszerét;

138. megértéssel fogadja, hogy a termékek árának és a munkaerő költségeinek növekedése 
kivételes helyzetekben elkerülhetetlennek tűnhet; felhívja ugyanakkor a Bizottságot, 
hogy, amennyire lehetséges, irányozzon elő a költségek követésére és ellenőrzésére 
szolgáló intézkedéseket;

139. aggodalmát fejezi ki, hogy a humanitárius segítségnyújtás adományozói a róluk kialakult 
kép népszerűsítésére és ismertségük növelésére irányuló küzdelmet folytatnak a 
humanitárius katasztrófák keretein belül, amelyek erőteljesen vonzzák a média 
figyelmét, e gyakorlatnak rendkívül negatív hatása van a humanitárius segítségnyújtás 
koordinációjára és a katasztrófa áldozatai által arról kialakított képre vonatkozóan;

140. felkéri a Bizottságot, hogy világosan határozza meg a nem kormányzati szervek 
fogalmát;

2006/4. sz. különjelentés a bulgáriai és romániai PHARE beruházási projektekről

141. sajnálja, hogy a Phare által finanszírozott egyes projektek szükségessége a kezdetektől 
fogva nem volt megalapozott;

142. azt ajánlja a Bizottságnak, hogy kölcsönös együttműködés keretein belül társítsa a 
bulgáriai és romániai hatóságokat annak érdekében, hogy a két ország szükségletei és 
képességei pontosabban kerüljenek meghatározásra, és igyekezzen meghatározni és 
azonosítani a prioritásokat és az elérendő célkitűzéseket;

143. felkéri a Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet az európai finanszírozások 
irányítására alkalmas igazgatási struktúrák és információs rendszerek létrehozására, és 
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kövesse nyomon a finanszírozások beruházásával megbízott hatóságok átszervezését;

144. felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson világos információkat a folyamatban lévő 
projektekről és programokról, valamint a romániai és bulgáriai hatóságok globális 
gazdálkodási képességéről és önálló adminisztratív ellenőrzéséről, és növelje a 
nyitottságot és az átláthatóságot az alapok felhasználása és az e tárgyban történő 
döntéshozatal tekintetében;

145. felkéri a Számvevőszéket, hogy szerezzen be egy független véleményt arról, hogy a 
romániai és bulgáriai hatóságok mennyire képesek a közösségi pályázatok tekintetében 
átgondolt és egészséges pénzügyi gazdálkodásra;

2006/6. sz. különjelentés a Bizottság fejlesztési együttműködésének környezetvédelmi
tényezőiről

146. azt ajánlja a Bizottságnak, hogy a 2005 decemberében aláírt új fejlesztési politika alapján 
dolgozzon ki a fejlesztési együttműködés tekintetében egy globális környezetvédelmi 
stratégiát;

147. úgy ítéli meg, hogy egy ilyen stratégiának fel kellene ismernie, hogy nem pusztán a 
környezetvédelmet kell érvényesíteni minden fejlesztési programban és projektben, 
hanem a környezetvédelmet prioritást élvező kiadási területté is kell alakítani;

148. úgy ítéli meg, hogy a kulcságazatokban dolgozó tisztviselők részére a környezetvédelem 
integrációja tárgyában kötelezővé kellene tenni egy továbbképzést; nyomatékosan felkéri 
a Bizottságot, hogy mielőbb fejezze be a környezeti dimenzió integrálásáról szóló 
kézikönyvét;

149. felhívja a Bizottságot, hogy bizonyosodjon meg afelől, hogy a környezetvédelem 
tekintetében elegendő belső szakértelemmel rendelkezik-e, és hogy a környezetvédelmi 
integrációs eljárásokat egyértelműen meghatározták-e és betartják-e azokat;

150. felhívja a Bizottságot, hogy használja intenzívebben a nemzeti hatóságok nemzeti 
fejlesztési együttműködési projektek irányítása területén elismert szakértelmét, valamint 
azon magánvállalkozások szakértelmét, amelyek környezetvédelmi projektek 
irányításának területén a nemzeti hatóságok partnereiként szereztek bizonyított 
tapasztalatokat;

151. nyomatékosítja, hogy a projekteket részletes feltétel- és szabályrendszer alapján kell 
tervezni, világosan meghatározott célokkal, és hogy az egyes projektek sikerrátájának 
értékelésére külső ellenőröket kell alkalmazni, és világosan azonosítani kell minden 
hézagot vagy hiányosságot;
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2006/7. sz. különjelentés: „A vidékfejlesztési beruházások hatékonyan kezelik-e a vidéki 
térségek problémáit?”

152. üdvözli a jelentés közzétételét, és nyomatékosan felhívja a Bizottságot, hogy vegye 
figyelembe az abban feltárt hiányosságokat és azt, hogy az új vidékfejlesztési rendelet 
(vagy a részletes végrehajtási szabályok) nem fedi le azokat, különösen a nemzeti 
programok jóváhagyásával összefüggésben;

153. külön felkéri a Bizottságot, hogy pontos célkitűzésekhez kapcsolódó világosabb 
stratégiákat határozzon meg, és működjön együtt a tagállamokkal azzal a céllal, hogy 
javítson a célkitűzések, a kedvezményezettek és a területek meghatározásán, biztosítsa a 
legmegfelelőbb projektek kiválasztását, és e tényezőket vegye figyelembe a 2007-2013 
közötti időszakra vonatkozó tervezési dokumentumokban;

154. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak a nemzeti programok jóváhagyására adott határidőt 
egy beható elemzés lehetővé tétele érdekében kissé meg lehetne hosszabbítani, tekintettel 
arra, hogy a nemzeti programok minősége határozza meg nagyrészt, hogy a hitelek iránti 
legnagyobb szükséget mutató régiók és kedvezményezettek részére nyújtott hitelek jól 
igazolhatóak-e, és a jövőben van-e lehetőség a beruházások hatékonyságának jobb 
mérésére;

155. ismét megerősíti azt a jelentőséget, amelyet az EU-költségvetés hatékony és felelős 
felhasználásának tulajdonít, valamint azon elv alkalmazásának fontosságát, amely szerint 
egy nem megfelelően értékelhető kezdeményezést nem lehet közpénzből finanszírozni; a 
nemzeti programokban nélkülözhetetlen ebben az összefüggésben a pontos célkitűzések 
rögzítése és világos stratégiák meghatározása;

156. úgy ítéli meg, hogy a beruházások kettős – strukturális és mezőgazdasági –
célkitűzésének megvalósítását olyan megközelítésen keresztül kellene biztosítani, amely 
megfelelően kiegyensúlyozva egyszerre ágazati (a mezőgazdaság miatt) és területi (a 
gazdasági és társadalmi kohézió miatt);

157. úgy ítéli meg, hogy a KAP második alappillére az EU vidéki területei fejlesztésének 
nélkülözhetetlen eleme, és felhívja a Bizottságot, hogy bátorítsa a tagállamokat a 
beruházási projektek vonatkozásában a siker kulcsainak elemzésére és a helyes 
gyakorlatok terjesztésére;

158. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy a tagállamokkal szoros együttműködésben javítson az 
ellenőrzési és értékelési rendszereken, például minőségi mutatók kidolgozásával, 
amelyek lehetővé teszik a tagállamok és a Bizottság részéről annak meghatározását, 
hogy az intézkedések hatékonyak-e, és megvalósították-e a célkitűzések;



PR\645713HU.doc 35/38 PE 382.516v01-00

Külső fordítás

HU

2006/8. sz. különjelentés: „A siker útján? A gyümölcs- és zöldségtermelők operatív 
programjaira nyújtott európai uniós támogatás eredményessége”

159. emlékeztet az EU gyümölcs- és zöldségágazatának közösségi támogatása iránti 
elkötelezettségére, amely támogatás az ágazat versenyképességének és életképességének 
javításához szükséges;

160. jóváhagyja az olyan beavatkozó intézkedések eltörlését, mint a piacról történő kivonás 
vagy a feldolgozott termékek támogatása, amelyeket a gyümölcs- és zöldségágazat 
vonatkozásában rögzített célkitűzésekkel szemben kontraproduktívnak ítél;

161. úgy ítéli meg, hogy a gyümölcs- és zöldségtermelők szervezeteinek szánt operatív 
programok támogatási rendszerei, a beavatkozó intézkedésekkel ellentétben, jóval 
ígéretesebb eszközt jelentenek;

162. tudomásul veszi és üdvözli a 2009-re tervezett értékelést, és felkéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek betartása érdekében 
egy, a gyümölcs- és zöldségágazatra alkalmazható nyomon követési és ellenőrző 
mechanizmust;

163. jóváhagyja e tekintetben a Bizottság nyilatkozatát, amely szerint az adatgyűjtési 
kapacitása javítását, továbbá olyan mennyiségi és minőségi mutatók fejlesztését tervezi, 
amelyek által meghatározható a hatékonyság és a teljesítmény; úgy ítéli meg, hogy e 
mutatóknak a programok által nyújtott előnyök – amelyeket magasabb összesített szinten 
kellene nyomon követni – nagyobb számára kellene vonatkozniuk; ezenkívül azt 
javasolja a Bizottságnak, hogy a legrövidebb határidőn belül vizsgálja felül a létező
mutatók és statisztikák helytállóságát és pontosságát;

164. megállapodik a Számvevőszékkel abban, hogy a hatékonyság és a teljesítmény javítása 
érdekében a jelenlegi rendszert általános felülvizsgálat alá kell vetni; ezért felkéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy szigorúan ellenőrizzék és növeljék a termelői 
operatív programok hatékonyságát és teljesítményét, vizsgálják meg a legjobb elért 
eredmények sikerének tényezőit, és végül vonják le a következtetéseket azzal a céllal, 
hogy a közösségi szintű rendszereket jobban meghatározzák és jobb végrehajtást 
biztosítsanak a tagállamok szintjén, különösen a szegényebb régiókban;

165. ezért jóváhagyja a Számvevőszék ajánlását, amely az átláthatóság növelése és a kifizetési 
rendszerekből származó igazgatási költségek csökkentése érdekében javasolja a 
támogathatósági kritériumok egyszerűsítését és pontosítását;

166. felkéri a Bizottságot, hogy kövesse nyomon és ellenőrizze figyelmesen az új 
tagállamokban a rendszer végrehajtását;
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2006/9. sz. különjelentés a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál felmerült fordítási 
költségekről

167. kiemeli, hogy az európai intézmények nyelvi szolgálatainak teljes költsége a fordítás és 
tolmácsolás tekintetében az EU teljes költségvetésének alig 1%-át teszi ki;

168. meglepődve állapítja meg, hogy ez idáig sem a fordítás teljes költségét1, sem pedig az 
oldalankénti költségét nem számolták ki, megjegyzi, hogy 2005-ben a fordítások 
mennyisége a Bizottságban (1 450 fordító) elérte az 1 324 000 oldalt, a Parlamentben az 
1 080 000 oldalt (550 fordító) és a Tanácsban a 475 000 oldalt (660 fordító); ezen kívül 
megjegyzi, hogy a Számvevőszék a fordítás teljes költségét 2003-ban 414,2 millió euróra 
becsülte: 214,8 millió a Bizottságnak, 99 millió a Parlamentnek és 100,4 millió a 
Tanácsnak; ugyanezen évre, az oldalankénti átlagköltség 166,37 euró volt: 150,2 a 
Bizottságban, 149,7 a Parlamentben és 251,8 a Tanácsban;

169. felhívja az intézményeket, hogy hozzák meg a megfelelő intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a magánszektorhoz képest megerősítsék az EU fordító szolgálatainak 
termelékenységét;

170. kéri tisztázni annak okát, hogy a Parlament által a szabadúszó fordítóknak kifizetett árak 
miért magasabbak átlagosan 12%-kal a Bizottság által fizetett áraknál;

171. üdvözli azt a tényt, hogy a Bizottságnak és a Tanácsnak a 10 új tagállammal történt 
bővítés után sikerült korlátozniuk a fordítások mennyiségének növekedését, így szorítva 
gátak közé a költségek növekedését;

172. felhívja a három intézményt, hogy ugyanazon kritériumok és számítási módszerek 
használatával határozza meg az évi fordítás költségét; úgy ítéli meg, hogy a kapott 
számokat nem csak költségvetési célokra kell felhasználni, de arra is, hogy a 
felhasználókat érzékenyebbé tegyék a költség iránt;

173. üdvözli a Bizottság azon rendelkezését, amely szerint tanulmányozza a 2006-os fordítási 
kérelmek engedélyezési és kiválasztási eljárását; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy 
2003-ban a Tanács összeállította a fontos dokumentumok listáját, így korlátozva egyéb 
szövegek fordítását;

174. ajánlja a dokumentumok és írásos összefoglalások hosszára vonatkozó korlátozások 
kiterjesztését;

  
1 A Számvevőszék szerint a teljes költség magában foglalja a fordítókat, a titkárokat, az irányítást, a 
fordítószolgálat alkalmazottait, a tervezést, az épületeket, az informatikát és a humán erőforrások igazgatását 
(azaz a továbbképzést).
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175. azt kérdi a 2004. április 19-én elfogadott, a többnyelvűségről szóló magatartási kódex 8. 
és 9. pontja vonatkozásában, hogy a Parlament nem tudná-e gyakrabban használni az 
„eljárási nyelveket”; felhívja a Főtitkárt, hogy a 2006-os mentesítési eljárás során ebben 
a tárgyban számoljon be a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak;

176. bátorítja a bizottságokat és parlamenti delegációkat, hogy csak az aktív tagok és póttagok 
nyelvén szolgáltassák a szövegeket, és úgy ítéli meg, hogy egyéb nyelvi verziókat csak 
külön kérésre lehetne szolgáltatni;

177. általában azon a véleményen van, hogy az intézményeknek meg kell hozniuk azon 
szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a fordítás magas színvonalát; felhívja 
tehát a Tanácsot, a Parlamentet és a Bizottságot, hogy a 2006-os mentesítési eljáráshoz 
időben számoljanak be a Számvevőszéknek és a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak a 
fordítások minőségének ellenőrzése és javítása céljából elfogadott intézkedésekről;

178. felhívja az intézményeket a fordítási folyamat nyomon követéséhez rendelkezésre álló 
információk javítására, figyelembe véve a Számvevőszék által ajánlott 
teljesítménymutatókat1;

179. felhívja a Tanácsot, a Parlamentet és a Bizottságot az olyan belső és külső források, mint 
az adatbázisok, számítógépes fordítástámogatás, távmunka és kiszervezés eredményes és 
hatékony használatára;

180. felhív minden intézményt, hogy mielőtt alvállalkozásnak adná a fordításokat, ellenőrizze 
a két másik intézményben esetleg rendelkezésre álló fordítási kapacitásokat;

2006/10. sz. különjelentés az 1. és a 3. célkitűzés 1994-1999 közötti programjainak utólagos 
értékeléséről (strukturális alapok)

181. felhívja a Bizottságot annak bemutatására, hogy az előzetes, félidős és utólagos értékelés 
módszertana milyen mértékben konszolidálódott annak érdekében, hogy – amennyiben 
lehetséges – a 2000-2006 közötti utólagos értékelési időszak tekintetében elkerülhetőek 
legyenek az olyan értelmezési hibák, mint amilyenek a Számvevőszék különjelentésében 
előfordultak;

182. javasolja, hogy a DG REGIO és a Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Főigazgatóság (DG EMPL) közötti együttműködést az értékelési módszerek közös 
pontjainak vonatkozásában erősítsék meg;

183. megállapítja, hogy a jelenlegi, a HERMIN-modellre alapozott módszertan hatalmas 
problémákat okoz; aggodalommal tölti el, hogy a jelenlegi módszertan egyes gazdaságok 

  
1 Lásd a Számvevőszék jelentésének 53. és 88. pontját.
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esetében nem teszi lehetővé, hogy a szolgáltató ágazat – mint például a turizmus –
jelentőségét megfelelően figyelembe vegyék; attól tart, hogy a 2004-ben az Európai 
Unióhoz csatlakozott tagállamokban a fiatal piacgazdaságaik különleges körülményei 
okán a strukturális alapok értékelésében súlyos nehézségek jelentkeznek; felhívja a 
Bizottságot, hogy a 2000-2006 közötti időszakra vonatkozó értékelés megkezdése előtt 
mutassa be, hogy milyen módosításokat eszközölt a módszertanban e kritika 
figyelembevétele érdekében;

184. kéri, hogy a mikroökonómiai hatások méréséhez új elemeket is integráljanak a 
módszertanba; úgy ítéli meg, hogy a magánberuházásoknak fontos szerepük van a 
strukturális alapok hosszú távú hatása és a munkahelyek teremtése vonatkozásában; 
követeli, hogy ezeket vegyék figyelembe a 2000-2006-os utólagos pénzügyi időszakban;

185. kéri, hogy annak érdekében, hogy általában biztosítsák a strukturális alapok 
értékelésében a koherens megközelítést, vegyék figyelembe a Számvevőszék 
különjelentésének következtetéseit a jövőbeni előzetes, félidős és utólagos értékelések 
során a 2000-2006-os és a 2007-2013-as programozási időszakokra, valamint az utólagos 
időszakokra vonatkozóan;

186. támogatja azt a gondolatot, hogy a strukturális alapok értékelését úgy kellene tekinteni, 
mint egy olyan folyamatot, amelyet folyamatosan a különböző előzetes, félidős és 
utólagos értékelési időszakokra vonatkozó következtetések táplálnak; kéri, hogy a 
tagállamok vegyenek részt ebben a folyamatban, és felhívja a Bizottságot, hogy mutassa 
be, hogyan fogja e gondolatokat a legrövidebb határidőn belül megvalósítani;

187. úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok európai hozzáadott értékének az állampolgárok 
részére történő bemutatása érdekében a jövőbeni értékeléseknek ki kellene emelniük 
ezen alapok közvetett hatásait;

188. felkéri a Bizottságot, hogy a 2000-2006-os időszak utólagos értékelését végző 
irányítócsoport aknázza ki az akadémiai világgal – beleértve a külső szakértőket is – és 
partnerség formájában a különleges tárgyú tanulmányokat végző intézetekkel is folytatott 
megerősített együttműködés lehetőségeit;

189. az a véleménye, hogy egy ilyen együttműködés tökéletesíthetné az értékelést és előtérbe 
helyezhetné a strukturális alapok potenciálját; felhívja a Bizottságot, hogy ebben az 
irányban folytassa annak érdekében, hogy létrehozzon a gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziós intézkedések értékelésére szolgáló modellt, amely tisztán európai modell lenne, 
de példaként szolgálhatna az egész világnak.


