
HU 

 

           

 
ECA Press 
Damijan Fišer – sajtófelelős 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 

Sajtóközlemény 
Azonnali közzétételre 

Luxembourg, 2014. november 25. 
 
 

Európai Számvevőszék: Az uniós pénzeszközök leghatékonyabb felhasználásának 
előfeltétele a kiadások minőségét fenyegető kockázatok kezelése 
 
Az Európai Számvevőszék ma tette közzé az uniós költségvetési pénzgazdálkodást fenyegető kockázatokról 
szóló állapotfelmérését, amelyben a jó uniós pénzgazdálkodás egyes alapkérdéseit tárgyalja. A Számvevőszék 
szerint az uniós költségvetés minden érintettjének eredmények elérésére és uniós többletérték teremtésére 
kellene törekednie, annak biztosítása mellett, hogy az uniós pénzeszközök megfelelően számbavételre 
kerüljenek és felhasználásuk a célok szerint történjék.  
 
Dr. Igors Ludboržs, a felmérésért felelős számvevőszéki tag szerint: „A tagállamok kormányai és adófizetői azt szeretnék, 
ha az uniós költségvetésbe tett befizetéseiket minél nagyobb költséghatékonysággal, megfelelő és jó irányítás mellett, az 
Európai Parlament és a Tanács által jóváhagyott célok érdekében, a kívánt eredményeket megvalósítva használnák fel.” 
 
A Számvevőszék megállapítása szerint a támogathatósági szabályok és egyéb feltételek bonyolultsága az uniós források 
kevéssé célzott hasznosulását és az uniós költségvetés szuboptimális felhasználását eredményezheti. Egyes költségvetési 
területekre túl sok szabályozási réteg vonatkozik, ami eltérő értelmezésekhez s ezáltal eltérő alkalmazáshoz vezethet, ennek 
fokozott hibakockázatával. A Számvevőszék által feltárt számos hiba a közbeszerzési szabályok és eljárások helytelen 
alkalmazásából ered – vagy szándékosan, vagy szándékolatlanul, a szabályok rossz érthetősége miatt. 
 
Mivel inkább az áll központban, hogy a költségvetés felhasználásra kerüljön, a Számvevőszék szerint a tevékenységek és 
projektek irányítói gyakran az elért eredményektől függetlenül a szabályszerűségre, a pénzeszközök megszerzése és 
felhasználása feltételeinek betartására összpontosítanak. Az Unió költségvetésének olyan egyértelmű és látható előnyökkel 
kellene járnia az Unió és az uniós polgárok számára, amelyek nem elérhetőek pusztán tagállami, regionális vagy helyi szintű 
kiadások révén; egyes esetekben az uniós költségvetés mégis csupán növeli az összes rendelkezésre álló forrást, míg az 
uniós dimenzió hiányzik. Néha olyan tevékenységekre fordítanak uniós forrásokat, amelyeket a tagállamok és más 
kedvezményezettek amúgy is végrehajtottak volna („talált pénz” hatás), vagy pedig az elégtelen pénzeszközökkel nem lehet 
elérni a szándékolt eredményeket. 
 
A Bizottság koordinálja a költségvetés felhasználásában közreműködő számos szereplőt, és meg kell oldania azt a feladatot, 
hogy a megfelelő adatokat a közreműködőktől kellő időben beszerezze és eredményesen ellenőrizze. A Számvevőszék 
megállapítása szerint a Bizottság monitoringja, pénzgazdálkodása és teljesítménymenedzsmentje gyakran korlátozott, 
hiányos vagy megbízhatatlan információn alapul. A Bizottság a tagállamok által az uniós költségvetésből igényelt kiadásokra 
korrekciókat alkalmazhat, amennyiben elutasíthatja vagy visszakövetelheti azokat. Ezeknek a korrekcióknak bonyolult az 
alkalmazása, és az érintett tagállamokat aligha ösztönzik rendszerhiányosságaik kiküszöbölésére, mivel egyes kiadási 
kategóriák esetében, nevezetesen a kohéziós politika terén, a tagállamok az elutasított kiadásokat támogatásra jogosult 
kiadásokkal helyettesíthetik. 
 
A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben elfogadott 908 milliárd euró (kifizetések) mellett a 
tagállamoknak a jövőben a korábbi TPK-k keretében tett kötelezettségvállalások miatt további 326 milliárd euróval kell majd 
hozzájárulniuk az uniós költségvetéshez. Ez érintheti azt, hogy a Bizottság eleget tud-e tenni minden kifizetési kérelemnek 
abban az évben, amikor ezek a kérelmek beérkeznek. 
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„Az uniós pénzeszközök leghatékonyabb felhasználása: állapotfelmérés az uniós költségvetés pénzügyi irányítását fenyegető 
kockázatokról” letölthető itt: eca.europa.eu. 

A szerkesztők figyelmébe: 
 
Az állapotfelmérések a Számvevőszék újfajta kiadványai, amelyek intézményünk eredményei, felhalmozott 
tudása és tapasztalata alapján tárgyalnak széles témaköröket. Céljuk, hogy a Számvevőszék munkájában 
érintettekkel folytatott konzultáció és párbeszéd alapjául szolgáljanak, és lehetővé tegyék a Számvevőszék 
számára, hogy olyan fontos kérdésekben is észrevételeket tegyen, amelyekre nézve szokásosan nem végez 
ellenőrzést. A 2014 szeptemberében közzétett első állapotfelmérés az uniós elszámoltathatóság és a közpénz-
ellenőrzési rendszerek kérdéseivel foglalkozott.  
 
Második, „Az uniós pénzeszközök leghatékonyabb felhasználása: állapotfelmérés az uniós költségvetés pénzügyi 
irányítását fenyegető kockázatokról” c. állapotfelmérésünk áttekintést nyújt az uniós pénzáramlásokról, és 
összefoglalja, hogy milyen kérdéseket kell megoldani ahhoz, hogy az uniós adófizetők – többek között – az uniós 
költségvetés nagyobb költséghatékonyságú felhasználását tapasztalhassák. A felmérés három részre tagolódik: 
 
a) a fő kérdéseket áttekintő összefoglaló; 
b) részletes jelentés, amely felvázolja a hátteret, és tájékoztat az uniós költségvetésről, az uniós pénzeszközök 
felhasználásában érintett szereplőkről és egyéb pénzmozgásokról; leírja a lehetőségeket, és hogy mit kell tenni a 
kiemelt kérdések kezelése érdekében;  
c) a legfontosabb jellemzőket és kérdéseket összefoglaló témánkénti ismertetők a többéves pénzügyi keret 
mindegyik fő fejezetéről, az uniós bevételek forrásairól és a közbeszerzésről. 
 
A pénzügyi válság és az államadósság-válság fogós kérdéseket vetettek fel arra nézve, hogy milyen szerepet 
vállaljon és hogyan fejlődjön tovább az EU, és hogy mit is jelent az Unió részének lenni. A 2014 és 2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret jóváhagyását megelőző hosszas megbeszélések során a tagállamok 
vonakodtak olyan uniós finanszírozás érdekében növelni a költségvetés kiadási oldalát, amely a nemzeti 
igényeken túllépve inkább az „európai projektet” látszik támogatni. 
 
Az éves uniós költségvetés eltörpül a tagállamok összes bevétele és közkiadása mellett, hisz csupán a tagállamok 
együttes bruttó nemzeti jövedelme (GNI) bő 1%-ának, illetve összes közkiadásuk kb. 2%-ának felel meg. Pusztán 
töredéke a pénzügyi és az államadósság-válság nyomán nyújtott támogatásoknak. 
 
A tagállamok kormányai és az Európai Parlament nagyfokú átláthatóságot várnak el az uniós költségvetéstől. Az, 
hogy a Számvevőszék az elmúlt 20 évben mindannyiszor negatív véleményt adott az uniós kiadásokról, gondot 
jelent az EU számára. A negatív vélemény ugyanis akaratlanul tápot adhat annak a felfogásnak, hogy az uniós 
költségvetés felhasználását csalás és korrupció jellemzi, s ez hátrányosan hathat az uniós intézményekbe vetett 
közbizalomra. 
 
Mind a Bizottság, mind a tagállamok felelősek azért, hogy az uniós források felhasználása jól és megfontoltan 
történjék; az utóbbi években számos sikeres intézkedést tettek ennek biztosítására. Az új többéves pénzügyi 
keret 2014-es beindulása; a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok és az új költségvetési rendelet bevezetése; a 
Bizottság elkötelezettsége a költségvetés teljesítményorientáltabbá tétele iránt: ezek a fejlemények mind 
alkalmat kínálnak az uniós költségvetési pénzgazdálkodás egyszerűsítésére és tökéletesítésére.  

 

 


