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Európai Számvevőszék: Az Uniónak arra kell összpontosítania, hogy forrásai révén jobb 
eredményeket érjen el 
 
Az Unió költségvetéséről szóló, ma közzétett éves jelentésében az Európai Számvevőszék arra figyelmeztet, hogy a 
költségvetés rendszerében túl nagy szerepet kap a források elköltése, és hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni az 
eredmények elérésére. Az Európai Számvevőszék mint külső ellenőr ellenjegyezte az Európai Unió 2013-as beszámolóját, 
kiemelte ugyanakkor, hogy az uniós kiadások kezelése általában véve – sem uniós szinten, sem a tagállamok szintjén – 
egyelőre még nem megfelelő. 
 
Az Európai Számvevőszék szerint a 2007–2013-as kiadási időszak során a „felhasználod vagy elveszíted” elv alapján inkább a 
források elköltése, mintsem a jó eredmények elérése volt a prioritás. A projektek uniós finanszírozásra történő 
kiválasztásakor például először is a rendelkezésre álló uniós pénzek elköltésére, másodsorban a szabályok betartására került 
a hangsúly, és csak ezután – és akkor is csak korlátozott mértékben – vették figyelembe az eredményeket és hatásokat. 
 
Vítor Caldeira, az Európai Számvevőszék elnöke szerint: „Mostantól az uniós források gondosabb kezelésére és ellenőrzésére 
van szükség. Az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, hogyan költik el az 
adófizetők pénzét. A teljesítmény javításához és a kedvező ár-érték arány megvalósításához több ösztönzőre, ahhoz pedig, 
hogy a tervek szerinti uniós kiadásokhoz elegendő forrás álljon rendelkezésre, jobb hosszú távú előrejelzésekre van szükség. 
Pusztán a megszokott eljárások követése többé már nem lesz elegendő.” 
 
Az Európai Számvevőszék 2013-as éves jelentésében hitelesítő ellenőri véleményt ad az Európai Unió beszámolójának 
megbízhatóságáról. Megállapítja továbbá, hogy az uniós bevételek beszedését nem jellemezték hibák. Az uniós kiadásokat 
tekintve azonban a becsült hibaarány 4,7% volt (2012-ben 4,8%). A Számvevőszék által becsült hibaarány nem az esetleges 
csalás, gyenge hatékonyság vagy pazarlás mértékét jelzi. Azon becsült pénzösszegeket jelenti, amelyek uniós 
költségvetésből történő kifizetésének nem kellett volna megtörténnie, mivel felhasználásuk nem a vonatkozó uniós 
szabályok szerint történt. A legjellemzőbb hibák többek között a következők voltak: kkv-ként bejelentett, de ténylegesen 
egy nagyvállalat tulajdonában álló vállalatnak folyósított kifizetés, vagy érvényben lévő közbeszerzési szerződés kiegészítése 
anélkül, hogy más szereplők is ajánlatot tehettek volna. 
 
A legtöbb hiba azokat a kiadási területeket jellemezte, ahol az irányítást a tagállamok és az Európai Bizottság megosztva 
végzik. A hibára leginkább hajlamos két kiadási terület ismét a Regionális politika, energiaügy és közlekedés és a 
Vidékfejlesztés, környezetvédelem, halászat és egészségügy volt, előbbi 6,9%-os, utóbbi pedig 6,7%-os becsült hibaaránnyal.  
A megosztott irányítású területekre 5,2%-os becsült hibaarány volt jellemző, míg az olyan kiadási programok esetében, 
amelyeket döntő részben közvetlenül a Bizottság irányít, ez az arány 3,7% volt. Az Unió saját igazgatási kiadásait tekintve a 
becsült hibaarány 1%-ot tett ki. 
 
A Bizottság és a tagállami hatóságok által végrehajtott helyesbítő és visszafizettetési intézkedések pozitív hatással voltak a 
becsült hibaarányra. Ha ezeket az intézkedéseket nem alkalmazták volna, az általános becsült hibaarány a Számvevőszék 
szerint 4,7% helyett 6,3% lett volna. A korábbi évekhez hasonlóan a Számvevőszék megállapította: a hibák nagy része 
esetében a tagállami hatóságok elegendő információval rendelkeztek ahhoz, hogy azokat még a költségnyilatkozatok 
Bizottság felé történő benyújtása előtt javítsák. Ez jelentős mértékben – a Vidékfejlesztés, környezetvédelem, halászat és 
egészségügy területén például 6,7%-ról 2,0%-ra – csökkenthette volna a becsült hibaarányt. 
 
A Számvevőszék teljes mértékben elkötelezett az iránt, hogy segítse az uniós intézményeket és a tagállamokat az uniós 
források legjobb felhasználásában, és ezáltal olyan eredmények elérésében, amelyeket az uniós polgárok teljes joggal 
elvárnak. 
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Az Európai Számvevőszék 2013-as éves jelentése letölthető: www.eca.europa.eu 
 

A szerkesztők figyelmébe: 
 
Az Európai Számvevőszék az Európai Unió független ellenőrző intézménye. A Számvevőszék ellenőrzési jelentései és 
véleményei az Unió elszámoltathatósági láncának alapvető elemei. Munkánk eredménye alapján – elsősorban az éves 
zárszámadási eljárás keretében – elszámoltathatóak az uniós költségvetés kezelésének felelősei. Ez elsősorban az Európai 
Bizottság felelőssége, de a többi uniós intézményre és szervre is vonatkozik. A kiadások mintegy 80%-ának – elsősorban a 
mezőgazdasági és kohéziós kiadásoknak – a végrehajtása azonban az Unió tagállamaival megosztva történik. A 
Számvevőszék tranzakciókból vett minták tesztelése útján ad statisztikai alapú becsléseket arról, hogy a bevételeket, illetve 
a különböző kiadási területeket milyen hibaszint jellemzi. 
 
Az uniós költségvetés kiadásai 2013-ban összesen 148,5 milliárd eurót tettek ki, ami polgáronként kb. 290 eurót jelent. Ez az 
összeg nagyjából az uniós bruttó nemzeti jövedelem 1%-át, és az uniós tagállamok összes közkiadásának kb. 2%-át teszi ki. 
 
A Számvevőszék közzétett egy háttérdokumentumot is „Mezőgazdaság és kohézió: A 2007–2013-as uniós kiadások 
áttekintése” címmel, amely tanulságokat von le az elmúlt időszak során az uniós pénzgazdálkodási és kontrollproblémákból, 
és rámutat az új 2014–2020-as kiadási időszakban várható kihívásokra. 
 
Az Európai Számvevőszék 2013-as éves jelentésével kapcsolatban további információk találhatók ITT. 
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