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 Beszéd – Vítor Caldeira úr, az Európai 
Számvevőszék elnöke 
A 2015-ös munkaprogram bemutatása 

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága 

Brüsszel, 2015. január 19. 

Eltérés esetén az elhangzott szöveg érvényes. 
 

 

   

 

 

 

 

 

Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Képviselők! 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önöknek a Számvevőszék 2015-ös 
munkaprogramját. 
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Szeretném megragadni az alkalmat, hogy tájékoztassam önöket 2015-ben elkészülő ellenőrzési 
jelentéseinkről, valamint intézményünk megkezdett reformfolyamatáról. 

Ellenőrzési munkaprogramunk kidolgozása során figyelembe vettük mind az uniós szakpolitikai 
fejleményeket, mind a parlamenti képviselőkkel az év során folytatott számos eszmecserénk 
eredményeit, különösen ellenőrzési jelentéseink és állapotfelméréseink kapcsán. 

Amint tudják, 2013–2017-es stratégiánk részeként törekszünk arra, hogy intézményünk az Unió előtt 
álló kihívások szempontjából minden eddiginél hasznosabb eredményeket érjen el. 

Különösen igyekszünk segíteni a Parlamentet abban, hogy az e kihívások kapcsán mozgósított 
közpénzek eredményes elszámoltathatósága biztosítva legyen. Ez marad továbbra is intézményünk fő 
stratégiai célja, és ezt tartják szem előtt ellenőrzéseink is, amikor az uniós szakpolitikák végrehajtását 
és finanszírozását vizsgáljuk. 

Az uniós jogszabályok értelmében a Számvevőszéknek minden évben el kell végeznie az uniós 
költségvetés, az Európai Fejlesztési Alap, valamint minden uniós ügynökség és közös vállalkozás 
pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzését. 2015-ben összesen 55 ilyen éves, illetve különálló éves 
jelentést fogunk közzétenni. 

Ehhez adódik még kb. 30, többnyire teljesítménnyel kapcsolatos témájú különjelentésünk tervezett 
közzététele. A témákat a ma közzétett munkaprogramunk részletezi. Mint láthatják, a vizsgálandó 
szakpolitikai intézkedések és pénzügyi irányítási témák széles skálán mozognak, tükrözve a fő uniós 
prioritásokat és a polgárokat foglalkoztató kérdéseket. 

E témák közül sok kapcsolódik az Európa 2020 stratégiában figyelembe vett hosszú távú uniós 
szakpolitikai kihívásokhoz, amelyek külön témaként a Számvevőszék saját 2013–2017-es stratégiájába 
is bekerültek. 

Véleményünk szerint ezek a témák továbbra is jelentősek maradnak. Ezért engedjék meg, hogy 
röviden felsoroljam őket, majd néhány példával szemléltessem, hogy milyen konkrét kérdésekre 
irányulnak majd 2015-ös jelentéseink. 

Az első téma a többletérték kérdése. Amint azt az elmúlt években már számos jelentésünkben és 
számos alkalommal jeleztük, az Unió irányítói sok információval szolgálnak az uniós kiadások 
költségéről, arról viszont kevés tudható, hogy mekkora az ezek által teremtett érték. 

Ez az információhiány megnehezíti, hogy az uniós politikák végrehajtásáért felelős szereplőket 
szembesítsük a teljesítményükkel; fennáll az a kockázat, hogy a gyenge teljesítmény 
megkérdőjelezetlenül, a javítási lehetőségek kihasználatlanul maradnak. 

Ma, amikor az Unió még nem örvend osztatlan bizalomnak, minden eddiginél fontosabb, hogy az EU 
teljesítményét és az uniós többletértéket mindenki számára jól láthatóvá tegyük. 

Ennek kapcsán örömmel vesszük, hogy az uniós többletérték növelése érdekében az új Bizottság 
prioritásként kezeli a „teljesítmény kultúrájának” megerősítését. Szeretnénk biztosítani a Parlamentet, 
hogy a többletérték kérdése a Számvevőszék 2015-ös termékeinek is egyik vezérfonala lesz, így az 
uniós költségvetésről szóló éves jelentésé is, amelynek az uniós költségvetés révén elért 
eredményeket tárgyaló fejezetében igyekszünk majd arra a kérdésre összpontosítani, hogy képessé 
teszi-e a jelenlegi teljesítmény-keretrendszer a Bizottságot, hogy figyelemmel kísérje és irányítsa az 
Európa 2020 felé történő előrelépést. 

Ma, amikor az Unió gazdasága gyenge lábakon áll, s ez továbbra is nyomást gyakorol a tagállami 
költségvetésekre, minden eddiginél fontosabb az Európa 2020 stratégia végrehajtása, a növekedés, a 
foglalkoztatás és a közpénzkezelés erősítése. 

Ezért 2015-ben e három téma egyes olyan szempontjait fogjuk vizsgálni, mint az innováció, a fiatalok 
foglalkoztatása vagy a túlzotthiány-eljárás. 

Mivel 2014 volt az ismert adatok szerint az eddigi legmelegebb év, ezért az éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos fellépés ismét kiemelt helyen szerepel a politika napirendjén. 
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Ezért 2015-re tervezett jelentéseinkben beszámolunk az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszeréről, 
valamint egy sor olyan környezetvédelmi intézkedésről, mint például a mezőgazdasági termelők 
szerepe a természet megóvásában, a duna-medencei víz minősége, a Balti-tenger szennyezettsége, 
vagy a fejlődő országokban tapasztalt illegális fakitermelés elleni harc. 

Eddig olyan ellenőrzéseket említettem, amelyek hosszú távú kihívásokkal kapcsolatosak. Ezeken kívül 
azonban olyan ellenőrzéseket is felvettünk munkaprogramunkba, amelyek újonnan felmerülő 
kérdésekhez és friss keletű uniós fejleményekhez kapcsolódnak. 

Konkrétan 2015-ben be fogunk számolni az Ukrajnának nyújtott uniós pénzügyi segítségről, az Unió 
energiabiztonsággal kapcsolatos szakpolitikai intézkedéseiről és infrastrukturális beruházásairól, 
valamint az euróövezet bankjainak újonnan létrehozott egységes felügyeleti mechanizmusáról. 

Míg ellenőrzéseink jelentős része egyes szakpolitikák végrehajtására fog irányulni, addig más 
ellenőrzéseink az Unió által felkínált különböző pénzügyi támogatásfajtákkal foglalkoznak majd. 

Így például vizsgáljuk 2015-ben az ügynökségek és közös vállalkozások általi támogatáskezelést, a 
társadalmi befogadást előmozdító mikrofinanszírozást, valamint a pénzügyi konstrukciók szerepét a 
vidékfejlesztésben. 

Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Képviselők! 

2015-ben minden eddiginél több jelentést tervezünk készíteni az egyes uniós szakpolitikák és 
programok teljesítményéről. Ugyanakkor elismerjük, hogy fontos tényező az ellenőrzési jelentések 
időzítése is. 

2015-re már tervezzük, hogy – a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi standardjainak betartása 
mellett – csökkentjük a jelentések elkészítéséhez szükséges átlagos időt. Azonban, mint tudják, 
véleményünk szerint ezt az időt még tovább lehetne csökkenteni, ha felülvizsgálatra kerülnének a 
költségvetési rendeletnek a számvevőszéki külön jelentések kezelésére vonatkozó rendelkezései. Ezt a 
javaslatot már fölvetettük önnek, tisztelt Elnök Asszony, mint a Költségvetési Bizottság jelentéstevő 
tagjának. 

Tudatában vagyunk annak is: fontos, hogy jelentéseinket jó időzítéssel tegyük közzé, ezért hamarosan 
megküldjük önöknek 2015-re szóló indikatív ütemtervünket. Ennek kapcsán meg kell jegyeznem, hogy 
az intézményi kapcsolatokért újonnan felelős tagunk, Itälä úr, keresi annak lehetőségeit, hogy 
megfelelő alkalmakkor ismertesse az önök bizottságával – és rajta keresztül más parlamenti 
szakbizottságokkal is – a Számvevőszék valamennyi ellenőrzési jelentését és egyéb termékeit. 

„Egyéb termékek” alatt értendők a jogalkotási javaslatokról kibocsátott véleményeink, az ellenőrzési 
megállapításokról adott áttekintéseink, valamint a más intézmények kérésére vagy saját 
kezdeményezésünkre készült állásfoglalásaink. 

Mindezek a dokumentumok nem annyira egyes konkrét ellenőrzéseken, mint inkább általános 
ellenőrzési tapasztalatainkon alapulnak, és általuk rugalmasan, építően hozzá tudunk járulni 
ismereteinkkel a Parlament, a Tanács és a Bizottság döntéshozatalához. 

Habár a 2015-ös munkaprogram ezt nem említi kifejezetten, szándékunk szerint az év során számos 
ilyen termékkel is elő fogunk állni. A múlt héten fogadtunk el például egy véleményt az uniós 
költségvetésre alkalmazandó jelenlegi költségvetési rendelet egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatára 
irányuló bizottsági javaslatról. 

Készül az Egységes Szanálási Testület pénzügyi szabályzatának tervezetére vonatkozó véleményünk is. 

S noha hivatalosan nem kaptunk még vélemény iránti kérelmet, szorosan nyomon követjük az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap létrehozására irányuló jogalkotási eljárást is, azzal a céllal, hogy hasonló 
eszközök ellenőrzésekor szerzett tapasztalataink alapján releváns meglátásokkal szolgálhassunk. 

Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Képviselők! 
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Amint beszédem elején mondottam, 2015-ben folytatjuk az intézményünkben megkezdett belső 
reformfolyamatot. 

2015-re ambiciózus ellenőrzési munkaprogramot fogalmaztunk meg magunk számára, de úgy 
gondoljuk, hogy az egyes ellenőrzések célzottabbá tétele, eljárásaink optimalizálása és 
hatékonyságunk további növelése révén végre tudjuk hajtani a programot. 

Összességében 2015-ben arra számítunk, hogy nőni fog a teljesítmény-ellenőrzésre szánt források 
aránya, amint azt a Parlament a Számvevőszék jövőbeni szerepéről szóló 2014-es jelentésében 
javasolta. 

Folyamatban lévő reformunk nem csak teljesítmény-ellenőrzési kapacitásunkat fogja növelni, hanem 
azt a képességünket is javítja, hogy az év során a fontos fejleményekre és az új prioritásokra reagálva 
szükség esetén át tudjuk programozni a munkánkat. 

A reform részét képezik olyan intézkedések is, amelyek a teljesítmény-ellenőrzési gyakorlatunk 
további javítására irányuló parlamenti és szakmai értékelői ajánlások végrehajtását célozzák. 

Törekedni fogunk például szakpolitikai tudásunk bővítésére és teljesítmény-ellenőrzési kapacitásunk 
fejlesztésére, különösen olyan területeken, mint a „bankunió”, ahol Intézményünket új felelősségi 
körökkel ruházták fel. 

Végül a tagállami legfőbb ellenőrző intézményekkel történő együttműködésünket illetően hadd 
emeljek ki két konkrét projektet 2015-ből. 

Az első projekt célja, hogy egy általunk készített felméréssel feltérképezze a bankok pénzügyi 
felügyeletére vonatkozó új elszámoltathatósági és ellenőrzési intézkedéseket. 

A második projektben az Európa 2020 stratégia keretében az uniós országok legfőbb ellenőrző 
intézményeivel karöltve felülvizsgálunk több nemzeti partnerségi megállapodást, hogy az 
eredményekről beszámolhassunk éves jelentésünkben. 

Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Képviselők! 

Remélem, sikerült érzékeltetnem önökkel, hogyan kíván a Számvevőszék az Unió előtt álló fő kihívások 
szempontjából számításba veendő eredményeket elérni 2015-ben, hogy segítse ezzel a Parlamentet és 
a többi társintézményt ebben az Unió számára kritikus időben. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 


