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Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági tagok!  

Hölgyeim és Uraim! 

Szeretném megköszönni önnek, Theurer elnök úr, és az egész bizottságnak a lehetőséget, hogy 
beszédet mondhatok önök előtt.  

Megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon bemutathatom önöknek a Számvevőszék 2014-es éves 
munkaprogramját. E munkaterv összeállításakor, amely az ez évi prioritásainkat és 
tevékenységeinket vázolja fel, a Számvevőszék tagjai nagymértékben a parlamenti képviselőkkel ‒ és 
elsősorban e bizottság tagjaival ‒ folytatott párbeszédünkre támaszkodtak. 

Intézményeink alapvető és egymást kiegészítő szerepet játszanak abban, hogy az Unió a célkitűzései 
megvalósításához rendelt közpénzekkel megfelelően el tudjon számolni az uniós polgárok felé. 

Az ez évi munkaprogram feladatainak kiválasztásakor a fő szempont a Számvevőszéknek a 
2013‒2017-as időszakra kitűzött azon stratégiai célja volt, hogy intézményünk a lehető legnagyobb 
mértékben járuljon hozzá az uniós elszámoltathatóság növeléséhez.  

E céllal összhangban arra törekedtünk, hogy munkaprogramunk tükrözze az Európai Parlamenttel és 
a Tanáccsal folytatott együttműködésünk eredményeit.  

A Számvevőszék egyik elsőrendű prioritása, hogy még inkább a teljesítménnyel kapcsolatos kérdések 
ellenőrzésére tegye a hangsúlyt. Ez azt is jelenti, hogy intézkedéseket kell tennünk 
teljesítményellenőrzési kapacitásunk fejlesztése érdekében. 

Így, az ebben az évben tervezett jelentéseink áttekintésén túl szeretnék kiemelni néhány olyan 
konkrét számvevőszéki kezdeményezést is, amelyeket a teljesítményellenőrzés fejlesztése 
szempontjából érdemes megemlíteni. Kiemelten szeretném továbbá bemutatni a 2013-as 
nemzetközi társintézményi értékelés eredményeit, amelyek éppen ma láttak napvilágot.  

Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági tagok! 

2014-ben a Számvevőszék a következő jelentések közzétételét tervezi: 

- éves jelentés az uniós költségvetés végrehajtásáról és az Európai Fejlesztési Alapokról,  

- 51 különálló éves jelentés az uniós ügynökségekről és egyéb szervezetekről, 

- 24 különjelentés főként teljesítménnyel kapcsolatos kérdésekről, 

- a korábbi különjelentések hasznosulását vizsgáló jelentés.  

Szintén az említett stratégiával összhangban a Számvevőszék két állapotfelmérés eredményeinek 
közzétételét tervezi: az egyik felmérés arra összpontosít, hogy az EU pénzgazdálkodását mely 



HU 
  
 
 

 

2 
 

területeken fenyegetik a legnagyobb veszélyek, a másik pedig meghatározza, melyek az uniós 
elszámoltathatóság és ellenőrzés hiányosságai.  

A 2013-as uniós költségvetés végrehajtásáról szóló számvevőszéki éves jelentést illetően 
intézményünk törekszik az elmúlt évben megjelent éves jelentéssel való folyamatosságra és 
összevethetőségre, továbbá igyekszik még több tájékoztatást nyújtani a 2007‒2013-as 
többéves programozási időszak egészéről. A Számvevőszék e téren nem jelentkezik 
módszertani változásokkal.   

Arról is szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a Számvevőszék jelenleg tekinti át, hogy milyen 
lehetséges hatása lehet a 2014‒2020-as pénzügyi keretnek és az abból adódóan az uniós 
pénzgazdálkodást érintő változásoknak a megbízhatósági nyilatkozathoz kapcsolódó számvevőszéki 
ellenőrzésekre és a 2014-es, illetve azutáni éves jelentésekre. 

A különjelentéseket tekintve a Számvevőszék 2014-re olyan teljesítményellenőrzéseket tervez, 
amelyek témája a pénzügyi keret valamennyi fejezetét érintik. Engedjék meg, hogy a témakörök 
szemléltetése céljából minden kiadási területhez mondjak egy-egy példát. 

Az Intelligens és inkluzív növekedés területén közzéteendő különjelentésünk azt értékeli, hogy 
megfelelő eredményeket értek-e el az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap által 
társfinanszírozott, megújuló energiaforrásokból történő energiatermelési beruházási projektek.  

A Fenntartható növekedés: természeti erőforrások fejezet alatt a vízpolitika agrárpolitikába történő 
integrációjáról készítünk különjelentést. 

A Globális Európa című fejezethez kapcsolódóan a Számvevőszék az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) 
hatékony irányításáról tesz majd közzé egy különjelentést. 

Az Európai Parlament külön kérésére az Igazgatás fejezet alatt a Számvevőszék elemezni fogja, hogy 
milyen potenciális költségmegtakarítás várható az egyetlen parlamenti székhelytől. 

Végezetül, a Biztonság és uniós polgárság területén a Számvevőszék ellenőrizni fogja a Külső 
Határok Alap felhasználásának hatásosságát. 

Különjelentéseink teljes listája – amely részletesen tartalmazza az ellenőrzési célokat is – 
munkaprogramunk mellékletében olvasható. 

Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági tagok! 

Az eredményes elszámoltathatóság és ellenőrzés biztosítása az Unió pénzügyi és gazdasági 
irányításának változó keretei között intézményeink számára különös jelentőségű kérdés. 

Az uniós szintű változásokra reagálva a Számvevőszék jelenleg ellenőrzést végez az európai 
bankfelügyeleti hatóságról, és külön projektcsoportot hozott létre e terület teljes ellenőrzési 
kapacitásának fejlesztéséhez.  
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Az ellenőrzések elvégzéséhez összegyűjtöttük a megfelelő profillal és szakmai tapasztalattal 
rendelkező munkatársainkat, a témával kapcsolatos szakképzésben részesítettük őket, és 
munkájukat egy újonnan felvett, a témában jártas vezető külső szakértő is segíti.  

A projektcsoport első feladatai a következőkre irányulnak majd: 

- a Bizottság szerepe a Magyarországnak, Írországnak, Lettországnak, Portugáliának és 

Romániának a fizetésimérleg-támogatási mechanizmus és az európai pénzügyi stabilizációs 

mechanizmus keretében nyújtott makroszintű pénzügyi támogatási programokban; 

- a Görögországnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás; 

- a túlzott hiány esetén követendő eljárás.  

Az ezen új területeken végrehajtandó feladatcsoportok, a pénzügyi keret valamennyi fejezetét 
felölelő témákra irányuló különjelentések és az éves jelentések révén a Számvevőszék igyekszik 
megbízható alappal szolgálni az Európai Parlamentnek és különösen e bizottságnak ahhoz, hogy idén 
is megfelelően tölthesse be alapvető fontosságú szerepét az uniós tevékenységek nyilvános 
felügyeletének biztosításában. 

Ugyanakkor tudatában vagyunk annak is, hogy az Európai Parlament és más érdekelt intézmények 
elvárása, hogy a Számvevőszék szerepe tovább fejlődjön a jövőben. 

A Számvevőszék örömmel fogadja a Parlament elkötelezettségét a Számvevőszék tevékenységei 
iránt, és az intézmény jövőbeni szerepével kapcsolatos jelentésében megfogalmazott véleményét, 
amely szerint a Számvevőszékre irányuló bárminemű reformot az uniós elszámoltathatóság 
javításával kapcsolatos kihívások szélesebb kontextusában kell szemlélni. 

A Számvevőszék bizakodva várja, hogy megoldást találjon az Európai Parlament jelentésében 
felvetett kérdésekre azokon a területeken, ahol hatáskörrel rendelkezik. Ezek a kérdések főként 
intézményünk tevékenységére, az érdekeltekkel való kapcsolatára és a forrásfelhasználására 
vonatkoznak. Sok esetben a Számvevőszék már több témába illő kezdeményezést indított el a 2013–
2017-es stratégiájának végrehajtási folyamata részeként. 

A Számvevőszék e kezdeményezések továbbvitelekor meg fogja ragadni az alkalmat, hogy 
figyelembe vegye az Európai Parlament jelentésében megfogalmazott javaslatokat és aggályokat. A 
múlt évben ugyanezen alkalommal felvázoltam az említett kezdeményezések közül néhányat.  A mai 
napon szeretném önökkel megosztani négy kezdeményezés néhány eredményét.  

Először is, a Számvevőszék kidolgozott egy új programozási eljárást. Ennek keretében bevezettük a 
szakpolitikák és kockázatok éves áttekintését, hogy jobban figyelembe vehessük az érdekeltek 
szakpolitikai prioritásait, beleértve a fő, több területen átívelő pénzgazdálkodási kérdéseket.  

Másodsorban a Számvevőszék elfogadta 2013-ra és az azt követő évekre vonatkozó stratégiáját a 
külső kommunikáció és az érdekeltekkel való kapcsolattartás terén. A legfőbb cél a legfontosabb 
intézményi érdekeltekkel ‒ nevezetesen az Európai Parlamenttel, és a Tanáccsal ‒ való kapcsolatok 
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további elmélyítése, hogy a Számvevőszék munkaprogramjában jobban tükröződjenek a jogalkotási 
és költségvetési prioritások.  

E bizottságot közelről érintheti, hogy intézményünk egyik tagját kifejezetten az intézményi 
kapcsolatok elmélyítésével és megkönnyítésével fogjuk megbízni. Emellett hatékonyabban 
igyekszünk majd ismertetni munkánk eredményeit is, és ehhez továbbfejlesztjük kiadványainkat és 
korszerűsítjük a médiakapcsolatokkal foglalkozó részlegeinket. 

Harmadsorban a Számvevőszék törekszik működési módjainak jobbítására is. Két jelentős belső 
felmérést zártunk le nemrégiben: az egyik célja az ellenőrzési és jelentéskészítési munkafolyamatok 
optimalizálása volt; a másiké pedig annak meghatározása, hogyan tehető hatékonyabbá és 
eredményesebbé a Számvevőszék ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységeinek irányítása. A 
felmérések eredményeképpen a javaslatok széles skálája született meg, amelyek arra irányulnak, 
hogyan reagálhatna még érzékenyebben a Számvevőszék, illetve hogyan javítható a jelentéskészítés 
időbenisége. 

Negyedszer, e két belső felméréssel párhuzamosan a Számvevőszékről egy második nemzetközi 
külső társintézményi értékelés is született. Az értékelésre 2013-ban került sor, és az erről szóló 
jelentés ma jelent meg. A társintézményi értékelés elsősorban a Számvevőszék 
teljesítményellenőrzési gyakorlatára irányult, és megvizsgálta a korábbi hasonló értékelés során 
született ajánlások hasznosulását is. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy az értékelést a német Bundesrechnungshof, a francia Cour des 
comptes és a svéd Riksrevisionen kiváló munkatársaiból álló csoport végezte. Szeretném 
megköszönni az említett számvevőszékeknek, valamint a társintézményi értékelő csoport minden 
egyes tagjának az értékes és alapos munkát. 

A Számvevőszék megelégedéssel veszi tudomásul az értékelés következtetését, amely szerint 
intézményünk szisztematikusan hasznosította a megelőző, 2008-as társintézményi értékelés 
ajánlásait, és máris számos lépést tett teljesítményellenőrzési gyakorlatának hatékonyabbá és 
eredményesebbé tételére.  

A Számvevőszéket az is bátorítja, hogy a társintézményi értékelés szerint fokozatosan fejlesztettük 
teljesítményellenőrzési standardjainkat, kézikönyveinket és iránymutatásainkat, nagymértékben 
megfelelve a nemzetközi szakmai standardoknak. Továbbá, támogatjuk azt az észrevételt, hogy az 
uniós elszámoltathatóság növelésével kapcsolatos stratégiai elkötelezettségünk előfeltétele annak, 
hogy nagyobb elismerést szerezzünk mint fontos szereplő az európai intézmények összetett 
struktúráján belül, és hogy ellenőrzési munkánk révén értéknövelő hatást érhessünk el.  

A Számvevőszék nagyra értékeli a társintézményi értékelés építő jellegű észrevételeit és ajánlásait, 
melyek rámutatnak teljesítmény-ellenőrzési gyakorlatunk további fejlesztésének lehetőségeire és a 
leküzdendő nehézségekre. Az ajánlások nagymértékben alátámasztják és ki is egészítik a 
Számvevőszék saját belső kezdeményezéseinek eredményeit.  

A társintézményi értékelés amellett, hogy megerősíti: optimalizálni kell az ellenőrzési folyamatot, és 
a feladatok kiválasztásánál jobban figyelembe kell venni a Számvevőszék érdekeltségi körének 
szempontjait, a Számvevőszéket arra is bátorítja, hogy gyakorlatiasabb ajánlásokat fogalmazzon meg 
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az uniós, illetve tagállami szintű szervezetek számára, és vizsgálja felül a Bizottsággal mint a fő 
ellenőrzött szervezettel való információcsere jellegét és tartalmát.  

Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági tagok! 

A Számvevőszék számára most tehát igen értékes ajánlások állnak rendelkezésre, a három 
legfontosabb forrásból: fő érdekelt intézményétől – az Európai Parlamenttől, társintézményeitől – 
más számvevőszékektől, valamint saját vezetésétől és munkatársaitól.  

A Számvevőszék hisz abban, hogy ha ezen ajánlásokat a stratégiai időszak alatt következetesen 
végrehajtja, az szilárd alapot nyújt majd intézményünk jövőbeni fejlődéséhez és ezáltal a lehető 
legnagyobb mértékben járulhat hozzá ‒ más uniós intézményekkel, többek között a Parlamenttel 
együtt ‒ ahhoz a közös célhoz, hogy növeljük az Unió elszámoltathatóságát a polgárok felé. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
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