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Európai Számvevőszék: az uniós fejlesztési támogatásoknak 
az eredményekre kell összpontosítaniuk 

Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett véleménye szerint az Európai Bizottság arra irányuló javaslata, hogy az 
Unió több külső fellépési programját egyetlen új átfogó uniós fejlesztési támogatási eszközben egyesítse, várhatóan 
egyszerűsíti majd a jogi keretet, csökkenti a bürokráciát és rugalmasabb reagálást biztosít előre nem látott 
kihívások és válságok esetén. A számvevők hozzáteszik azonban, hogy az egyszerűsítés nem mehet az 
elszámoltathatóság kárára, és az eszköznek teljes egészében az eredményekre kell összpontosítania. 

A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI), amelynek létrejötte 2021-re várható, és 
javasolt költségvetése az Unió következő hétéves pénzügyi időszakára összesen 89,2 milliárd euró lesz, az uniós 
költségvetésen belül egy tucatnyi meglévő külső fellépési eszközt és programot egyesít majd. Elsődlegesen az Unió 
legnagyobb külső fellépési eszközét, az Európai Fejlesztési Alapot (EFA) foglalja magában. Az EFA irányítása jelenleg az 
uniós költségvetéstől függetlenül történik, az alap az afrikai, karibi és csendes-óceáni országoknak és területeknek 
nyújt fejlesztési támogatást. Költségvetése a 2014–2020-as időszakra 30,5 milliárd euró. Az NDICI különböző módokon 
– vissza nem térítendő támogatás, költségvetés-támogatás, vagyonkezelői alapok, költségvetési garanciák, 
forrásötvözés és adósságelengedés – nyújt majd támogatást. 

„Az új külső fellépési eszközre irányuló ambiciózus bizottsági javaslat helyes irányba mutat és csökkenti a rések és az 
átfedések számát –  nyilatkozta Hannu Takkula, a véleményért felelős számvevőszéki tag. – Az Európai Fejlesztési 
Alapnak az uniós költségvetésbe történő beemelése növeli az Európai Parlament demokratikus felügyeletét az uniós 
fejlesztési támogatások felett, és a Parlament költségvetési és jogalkotási hatásköre is kibővül e tekintetben.” 

A javaslat összességében megvalósítja az egyszerűsítéssel és az érdekeltek adminisztratív terheinek csökkentésével 
kapcsolatos célkitűzéseit, emellett a költségvetési eszközök rugalmasságát is növeli. A Bizottság beavatkozásainak 
koherenciája és egységessége ugyanakkor a számvevők szerint a megválasztott végrehajtási mechanizmusoktól, 
valamint a felügyeleti és irányítási keretektől függ majd.  

A számvevők arra kérik fel a Bizottságot és a jogalkotókat – az Európai Parlamentet és a Tanácsot –, hogy a javaslat 
egészét tekintve következetesen alkalmazzák a teljesítményalapú megközelítést, biztosítva, hogy az ne szorítkozzék a 
szomszédságpolitikai partnerországokra. A programozási dokumentumoknak ezenkívül, amint a földrajzi programok 
esetében, a tematikus programok esetében is eredményalapúaknak kell lenniük, és az eredményeket mindig olyan fő 
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teljesítménymutatók alapján kell nyomon követni, amelyek mérhetőek és egyértelműen összekapcsolhatóak az egyedi 
célkitűzésekkel. A javaslatnak világosan különbséget kell tennie a támogatott intézkedések értékelése és magának az 
eszköznek az értékelése között. 

A javaslat azzal, hogy megkönnyíti az el nem költött források következő évre való átvitelét, lazít az évenkéntiség 
költségvetési szabályain, vagyis azon az elven, amely szerint a pénzösszeget abban az évben kell kifizetni, amelyre azt 
kötelezettségvállalásba vették. Az új rendelkezések nagyobb rugalmasságot biztosítanak ugyan, ám a számvevők 
figyelmeztetnek rá, hogy egyúttal túl is mutatnak az Unió pénzügyi szabályain és összetettebbé teszik a jogszabályok 
alkalmazását. Ezért azt javasolják, hogy a nagyobb költségvetési rugalmasság hatását az elszámoltathatóság és a 
források kezelésével kapcsolatos felelősség lehetséges csökkenésének a fényében értékeljék.  

Megjegyzik, hogy a javaslat tartalékot vezet be az újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára, emellett több 
specifikus észrevételeket is tesznek. A Bizottság például megkétszerezni javasolja az EFA eltérések esetében 
alkalmazandó jelenlegi felső határértékét, amely érték alatt a cselekvési terveket, illetve intézkedéseket nem 
végrehajtási jogi aktusok útján kell elfogadni: ez 10 millió euróra nőne a támogatási intézkedések és 20 millió euróra a 
speciális gyorsreagálási tevékenységek végrehajtása esetén. Az ellenőrök arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen eltérések 
gyengíthetik a felügyeleti mechanizmusok működését.  

A számvevők javasolják, hogy a javaslat tartalmazzon hivatkozást az Unió, a tagállamok és a partnerországok közötti 
párbeszédre, továbbá szerepeltesse céljai között mind a nemek közötti egyenlőséget, mind az éghajlatváltozást. 
Nyugtázzák az ellenőrzési jogosultságaikra vonatkozó rendelkezések bevezetését, kijelentik azonban, hogy a 
Bizottságnak és a jogalkotóknak a harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodások 
tekintetében meg kell erősíteniük a számvevők azon jogát, hogy hozzáférhessenek a munkájukhoz szükséges 
információkhoz és dokumentumokhoz. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Számvevőszék pénzügyi hatással járó – új vagy felülvizsgált – jogszabályokra irányuló javaslatok 
véleményezésével is hozzájárul az uniós pénzgazdálkodás javításához. E véleményeket a jogalkotó hatóságok – az 
Európai Parlament és a Tanács – felhasználják munkájuk során. 

A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról szóló, 10/2018. sz. számvevőszéki vélemény jelenleg angol nyelven érhető el az Európai 
Számvevőszék honlapján; a többi nyelvi változatot szintén hamarosan közzéteszik. 
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