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Európai Számvevőszék: „Az Európai Uniónak 
vissza kell nyernie polgárai bizalmát” 
Az Európai Számvevőszék új elnöke, Klaus-Heiner Lehne, arra figyelmeztetett, hogy az európai 
intézmények bizonyos mértékig elveszítették az uniós polgárok bizalmát. A Számvevőszék 
2015. évi éves jelentésének az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága előtti 
bemutatása alkalmával az elnök kijelentette, hogy az elkövetkező hónapok és évek egyik 
legnagyobb kihívása az Unió számára az lesz, hogy visszanyerje ezt a bizalmat. Klaus-Heiner 
Lehne szerint nyilvánvaló, hogy reformra szükség van, de bármilyen alakot is öltsön a reform, 
azt szilárd pénzügyi alapokra kell helyezni. Más szóval: az Uniónak megbízhatóan kell vezetnie 
a könyvelését, meg kell bizonyosodnia arról, hogy pénzügyi szabályait helyesen alkalmazzák, 
optimálisan kell felhasználnia pénzeszközeit, és gondoskodnia kell az átláthatóságról és a 
bizonyosságról. 

„Az emberek nem fognak megbízni az uniós intézményekben, ha nem hiszik el, hogy gondosan 
kezeljük a pénzüket, és hogy erről megfelelően számolunk be” – jelentette ki Klaus-Heiner Lehne. 

Idei éves jelentésünk tanúsága szerint a kedvezményezettek költségeinek megtérítésén alapuló 
támogatási rendszerek hibaszintje magasabb, mint a jogosultságon alapulóké. Jelentésünk 
felhívja továbbá a figyelmet az uniós költségvetésből közvetlenül vagy közvetetten finanszírozott 
hitelek, garanciák és tőkeberuházások útján nyújtott pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó, a 
pénzgazdálkodásra vonatkozó kockázatokra. 

Ellenőreink jóváhagyták az Európai Unió 2015-ös beszámolóját, amint ezt 2007 óta minden évben 
megtették. Megállapítják azt is, hogy az uniós bevételek beszedése hibától mentes volt. 
A kiadások hibaszintjét azonban 3,8%-ra becsülik (a 2014-es 4,4%-kal szemben). Ez nem az 
esetleges csalás, gyenge hatékonyság vagy pazarlás mértékét jelzi; azon becsült pénzösszegekről 
van szó, amelyeket nem kellett volna kifizetni, mivel felhasználásukra nem az uniós 
jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő módon került sor. 

A tagállamokkal megosztott irányítási rendszerekben, illetve a Bizottság által közvetlenül kezelt 
kiadások tekintetében számvevőink továbbra is közel azonos becsült hibaszintet (4,0%, illetve 
3,9%) állapítottak meg. 

A jelentés kiemeli, hogy a kiadások hibaszintjét nagyban befolyásolja, hogy a kifizetések 
költségtérítés-alapú rendszerben történnek, ahol az Unió a támogatható tevékenységekkel 
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kapcsolatos költségeket téríti meg a kedvezményezettek által készített költségnyilatkozatok 
alapján, vagy jogosultságalapú rendszerben, bizonyos feltételek teljesülése alapján. A 
költségtérítéses rendszerek esetében a hibaarány jóval magasabb (5,2%), mint a 
jogosultságalapúak esetében (1,9%). 

A tagállami hatóságok és a Bizottság által végrehajtott korrekciós intézkedések kedvezően 
befolyásolták a becsült hibaszintet – emeli ki a Számvevőszék. A Bizottság tehát tett ugyan 
lépéseket a kockázatokat és a korrekciós intézkedések hatásait vizsgáló elemzések javítására, ám 
ezen a téren még továbbra is van tennivaló. Számos hibát még a kapcsolódó kifizetések 
folyósítása előtt megelőzhettek, illetve feltárhattak és kijavíthattak volna. 

Ezenkívül, noha a tagállamok számvevőink javaslatait általában ésszerű mértékben magukévá 
teszik, tagállami szinten nagy különbségek mutatkoznak a hivatalos nyomon követés 
mélységében. Ebből adódóan nemzeti szinten kevés jel mutat arra, hogy változások történnének 
a politikában és a mindennapi gyakorlatban. 

A szerkesztők figyelmébe: 

Az Európai Számvevőszék az Európai Unió független ellenőrző intézménye. Ellenőrzési jelentései 
és véleményei az Unió elszámoltathatósági láncának alapvető elemei. Munkája eredménye 
alapján – elsősorban az éves zárszámadási eljárás keretében – elszámoltathatóak az uniós 
költségvetés kezelésének felelősei. Ez – a többi uniós intézmény és szerv mellett – elsősorban a 
Bizottság feladata. A kiadások több mint 80%-a tekintetében (főként a mezőgazdaság és kohézió 
terén) azonban a Bizottság a tagállamokkal megosztva viseli ezt a felelősséget. Ellenőreink 
tranzakciókból vett minták tesztelése útján adnak statisztikai alapú becsléseket arról, hogy a 
bevételeket és a különböző kiadási területeket (szakpolitika-csoportokat) milyen hibaszint 
jellemzi. 

Az uniós költségvetési kiadások 2015-ben összesen 145,2 milliárd eurót tettek ki, ami 
polgáronként körülbelül 285 eurót jelent. A kiadások a tagállamok együttes bruttó nemzeti 
jövedelme mintegy 1%-ának felelnek meg, és az uniós tagállamok összesített államháztartási 
kiadásainak megközelítőleg 2%-át teszik ki. 

Az Európai Számvevőszék teljes éves jelentése itt található: 
www.eca.europa.eu/hu/Pages/AR2015.aspx  
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