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Magas szintű konferencia az uniós elszámoltathatóság 
javításáról: a Számvevőszék párbeszéde az uniós és tagállami 
szintű szereplőkkel 

Az Európai Számvevőszék ma tartott magas szintű konferenciáján sokan részt vettek azok közül, akiknek 
szerepük van annak biztosításában, hogy az Európai Unió elszámoltatható legyen az uniós célok 
érdekében mozgósított közpénzekkel. Politikai döntéshozók, parlamenti képviselők, uniós és tagállami 
ellenőrök, agytrösztök tagjai és tudósok vizsgálták a jelenlegi uniós elszámoltathatósági kereteket, és 
kritikus gondolatokkal szolgáltak arról, hogyan változhatnának ezek az elkövetkező években. Szorosabb 
együttműködésre van szükség a kormányzati szervek, a parlamentek, az uniós és tagállami számvevők 
között ahhoz, hogy a közvélemény világosabb képet kapjon az uniós szakpolitikák és programok 
teljesítményéről. 

„A szigorú demokratikus ellenőrzés és a közpénzek hatékony ellenőrzése elválaszthatatlanok egymástól. 
Hozzájárulnak az Unió legitimitásához, mivel kézzelfoghatóvá teszik az uniós polgárok számára, hogy 
milyen előrelépések történtek: javult-e például a gazdasági helyzet és a foglalkoztatási kilátások, 
biztonságosabbak-e az uniós határok, jobb-e a környezet védelme, és azt is, hogy mindez mennyibe kerül,” 
nyilatkozta Vitor Caldeira, az Európai Számvevőszék elnöke. „Ám ez csak akkor lehetséges, ha uniós és 
tagállami szinten is megvannak a megfelelő elszámoltathatósági keretek.” 

Kevin Cardiff, az állapotfelmérés bemutatásáért felelős számvevőszéki tag és egyben a konferencia 
elnöke, kijelentette: „Az uniós elszámoltathatóság alapszerkezetét javarészt az uniós szerződések és 
jogszabályok határozzák meg. Ez nem fog egyik napról a másikra megváltozni. A Számvevőszék 
állapotfelmérése és a mai konferencia viszont szándékunk szerint vitára serkenthet arról, hogy milyen 
változás szükséges, és hogyan lehet azt megvalósítani.” 

Olli Rehn, az Európai Parlament alelnöke, megjegyezte: „Örülök, hogy a Számvevőszék ilyen alapos 
elemzést végzett az állapotfelmérésében, amely helyesen hangsúlyozza, hogy egyértelmű szabályokra és 
felelősségi körökre van szükség a különböző szinteken. Uniós szinten az olyan kormányközi kereteket, mint 
például az Európai Stabilitási Mechanizmus, a közösségi struktúrák részévé kell tenni, és ki kell terjeszteni 
rájuk uniós ellenőreink hatáskörét.” 

Ingeborg Gräßle, az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának elnöke, végezetül 
hozzátette: „Köszönöm a Számvevőszéknek, hogy érzékeltette velünk, milyen bonyolulttá vált az Unió 
rendszere. Biztosíthatom Önöket, hogy üzenetük nem kerül a fiók mélyére, hanem be fog épülni a 
Parlament költségvetési ellenőrzési bizottságának vitáiba. Én is felhívok minden uniós intézményt, hogy 
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tegyenek többet az elszámoltathatóságért.” 

A szerkesztők figyelmébe: 

Mint az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek védelméért felelős uniós intézmény, a Számvevőszék 
elkötelezte magát az uniós kiadások elszámoltathatóságának biztosítása és javítása mellett. 

Intézményünk a közelmúltban áttekintette az uniós elszámoltathatósági és közpénz-ellenőrzési kereteket, 
rámutatva ezek hiátusaira, átfedéseire és kihívásaira. A konferencia alkalmat adott arra, hogy az Európai 
Parlament, az Európai Bizottság, az Európai Számvevőszék, az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási 
Bank, az Európai Stabilitási Mechanizmus és tagállami számvevőszékek, valamint a tudományos élet 
képviselői megvitassák, hogyan változzanak ezek a keretek a gazdasági, költségvetési és monetáris 
integráció alakulásának hatására. A viták középpontjában az uniós elszámoltathatóság állt, különösen a 
következők kapcsán: központi bankok és felügyeleti hatóságok, válság alatti és válság utáni struktúrák, az 
uniós források hatásának maximalizálása külső részvétellel, az Unió teljesítményének előtérbe állítása. 

A konferencia foglalkozott az uniós és tagállami szint hiátusaival, átfedéseivel és kihívásaival, amelyekre az 
uniós elszámoltathatósági és közpénz-ellenőrzési rendszerekről nemrégiben közzétett számvevőszéki 
állapotfelmérés is rámutatott. Ebben az első állapotfelmérésében a Számvevőszék az alábbi hat elemből 
álló elszámoltathatósági modellt vázolta fel:  

1) a szerepkörök és felelősségek egyértelmű meghatározása; 
2) nyilvános bizonyosságnyújtás az uniós szakpolitikai célok megvalósítására nézve; 
3) a parlamentek által gyakorolt demokratikus felügyelet; 
4) visszacsatolási mechanizmusok létrehozása a fokozatos javulás biztosítása érdekében; 
5) erős felhatalmazás az uniós szerveket ellenőrző független külső ellenőröknek a beszámolókra és a 
teljesítményre nézve; 
6) megfelelő intézkedések annak érdekében, hogy az ellenőrzési ajánlások megvalósuljanak, és hogy 
hasznosulásukat nyomon kövessék. 

A konferencián felszólaltak: 

Christopher Bovis, Hull-i Egyetem 
Vítor Caldeira, az Európai Számvevőszék elnöke 
Manfred Kraff, Európai Bizottság, Költségvetési Főigazgatóság 
Kevin Cardiff, az Európai Számvevőszék tagja 
Ingeborg Grässle, az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának elnöke 
Mark Hallerberg, Hertie Államigazgatási Főiskola 
Kalin Anev Janse, Európai Stabilitási Mechanizmus 
Brigid Laffan, Európai Egyetemi Intézet 
Neven Mates, az Európai Számvevőszék tagja 
Gay Mitchell, az Európai Parlament volt képviselője 
Gilles Noblet, Európai Központi Bank 
Claes Norgren, Riksrevisionen (svéd számvevőszék) 
Henrik Otbo, az Európai Számvevőszék tagja 
Olli Rehn, az Európai Parlament alelnöke 
Jacques Sciberras, az Európai Számvevőszék ellenőre 
Julie Smith, Cambridge-i Egyetem 
Igor Šoltes, az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának alelnöke 
Jonathan Taylor, Európai Beruházási Bank 
Gijs de Vries, St Antony's College Oxford, az Európai Számvevőszék volt tagja 
 
2014 novemberében a Számvevőszék nyilvánosságra hozza második állapotfelmérését, amelyben 
ellenőreink az uniós költségvetési pénzgazdálkodást fenyegető kockázatokat vizsgálják. A Számvevőszék 
állapotfelmérései, akárcsak éves jelentései, különjelentései és véleményei, hozzájárulnak az Európai Unió 
működésének javításához. 
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A konferencia eredményei, valamint az előadók beszédei és felszólalásai elérhetőek a Számvevőszék 
honlapján: eca.europa.eu. Az alábbi linkre kattintva rövid magyarázó videó tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  

 

 

 


