
9/2005. sz. VÉLEMÉNY

a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló
2728/94/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi

rendeletjavaslatról [COM(2005) 130 végleges]

(2005/C 313/02)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK SZÁMVEVŐSZÉKE,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 248. és 279. cikkére,

tekintettel a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozá-
sáról szóló, az 1149/1999 EK, Euratom tanácsi rendelettel és a
2273/2004 EK, Euratom tanácsi rendelettel módosított
2728/94/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi ren-
deletjavaslatra [COM(2005) 130 végleges],

tekintettel a 2005. június 2-i tanácsi határozatra, amely kimond-
ja, hogy a javaslatról konzultálni kell az Európai Számve-
vőszékkel,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT:

1. A Számvevőszék a legtöbb szempontból egyetért a javas-
lattal, ám a „kiegyenlítő mechanizmus” küszöbértékét illetően (a
módosító rendelettervezet 5. cikke (3) bekezdése) kommentárt
szeretne fűzni ahhoz.

2. A küszöbérték megállapítására szolgáló bizottsági becslé-
sek többféle forgatókönyvet vesznek alapul a harmadik országok-
nak történő uniós hitelnyújtást illetően; az Európai Beruházási
Bank (EBB) ilyen hitelnyújtásra szóló mandátumát a következő,
2007–2013 közötti pénzügyi tervre vonatkozóan még nem
fogadták el. Megbízható adatok és előrejelzések hiányában a jelen-
legi szabályozás magasabb befizetést irányoz elő az alapba,
amennyiben nem teljesítést követő garanciaaktiválás eredménye-
ként az alap forrásállománya az előirányzott összeg 75 %-a alá
süllyedne. Ennek a szabálynak a helyébe lépne a „kiegyenlítő
mechanizmus” működtetése. Az alapba való befizetésre szolgáló
új eljárás utólagos számításokon alapul, ezért a befizetés valame-
lyes időeltéréssel fog történni. A Számvevőszék szerint a Bizott-
ságnak meg kellene fontolnia egy olyan figyelmeztető mechaniz-
mus felállítását, amely értesítené a költségvetési hatóságokat,
amennyiben az alap nettó eszközállománya a garanciák növeke-
dése és/vagy a garanciák aktiválása miatt az előirányzott összeg
75 %-a alá süllyedne. A költségvetési hatóság így folyamatosan
tájékoztatva lenne a kedvezőtlen fejleményekről, mégpedig ideje-
korán, nem pedig csak akkor, amikor már rendkívüli intézkedé-
sek válnak szükségessé az alap újrafeltöltéséhez (pl. amikor az
alap forrásállománya az előirányzott összeg 50 %-a alá süllyed).

Ezt a véleményt a Számvevőszék 2005. november 10-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék részéről
Hubert WEBER
elnök
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