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Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Képviselők! 

Köszönöm a meghívást, hogy bemutassam önöknek a Számvevőszék 2016-os munkaprogramját. 

2016 olyan év lesz, amely próbára fogja tenni az Európai Uniót és intézményeit. Az Unió és tagállamai 
döntő fontosságú, hosszú távú kihívásokkal és folytatódó válságokkal néznek szembe. Ilyen kihívások 
többek között: 

• a gazdaság és a foglalkoztatás élénkítése; 

• a fenntartható fejlődés és az éghajlat-politika új célkitűzéseinek teljesítése; 

• a bevándorlás kezelése és a terrorizmus elleni küzdelem. 

Ezért létfontosságú, hogy az Unió a lehető legjobban kihasználja a rendelkezésére álló korlátozott 
eszközöket, mind jogi, mind költségvetési értelemben. Más szóval: teendői rangsorolásának és 
teljesítményének javítása kulcsfontosságú kérdés az Unió számára, különösen most, amikor 
felülvizsgálja hosszú távú stratégiáját és többéves pénzügyi keretét. 

Ezt a valós helyzetet tükrözi a Számvevőszék 2016-os munkaprogramja is. Szerepelnek benne a 2016-
ban elindítani tervezett ellenőrzéseink és közzétenni kívánt jelentéseink. Azon a kötelezettségünkön 
túl, hogy több mint 50 éves jelentést készítsünk, idén is nagy hangsúlyt fektetünk a teljesítmény-
ellenőrzésre. 

Mindent ellenőrizni, mindenről beszámolni természetesen nem tudunk. Munkánkat ezért igyekszünk 
olyan területekre összpontosítani, ahol véleményünk szerint a legtöbb értéket tudjuk teremteni. E 
célból ellenőrzési prioritásokat állapítunk meg, amelyek egy 2-3 éves időszakra irányt szabnak a 
munkánknak. 

Ezek a prioritások inspirálják éves jelentéseink témáit, befolyásolják a különjelentéseink megszabta új 
feladatok megválasztását, és az e prioritásokhoz kapcsolódó témakörökben igyekszünk szert tenni 
hosszú távú tudásra és ellenőrzési tapasztalatra. 

Prioritásainkat minden évben az uniós fejlemények és az érintett felek igényeinek figyelembe 
vételével frissítjük. Idei munkaprogramunk kidolgozásakor nagy hasznunkra volt a parlamenti 
szakbizottságok minden eddiginél elkötelezettebb részvétele. Szeretnék ezért köszönetet mondani a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak és a Bizottsági Elnökök Értekezletének. 

Nagyon reméljük, hogy ezentúl munkatervezési folyamatunk állandó eleme lesz az ilyen 
intézményközi párbeszéd. 

Szerintünk ez alapvetően fontos része azon törekvésünknek, hogy munkánk eredményei a lehető 
legrelevánsabbak és leghasznosabbak legyenek. Ilyen módon tudjuk úgy azonosítani az ellenőrzési 
prioritásokat és megválasztani konkrét ellenőrzéseink témáit és hatókörét, hogy el lehessen kerülni a 
túlzott várakozásokat. 

Tavaly októberben, amikor az önök bizottságának tagjai a Számvevőszékre látogattak, már ízelítőt 
adtam 2016-os prioritásainkból. Ezúttal néhány olyan, a prioritásokhoz kapcsolódó ellenőrzést 
szeretnék kiemelni, amelyeken terveink szerint 2016-ban kezdünk dolgozni. 

Amint bevezetésképpen mondottam, a gazdaság fejlesztése és a munkahelyteremtés továbbra is 
kiemelt fontossággal bír az Unió számára. 

Az utóbbi években prioritásként kezeltük a fiatalok foglalkoztatására irányuló intézkedések 
ellenőrzését. Iliana Ivanova kollégám történetesen épp a következő napirendi pontban mutatja be 
önöknek az e témában megjelent legutóbbi különjelentésünket. 
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2016-ban külön figyelmet fordítunk majd azon törekvésekre, amelyek a belső piac erősítésével 
igyekeznek fejleszteni a gazdaságot, többek között a Bizottság digitális menetrendjéhez kapcsolódó 
kezdeményezésekre. 

Konkrétan a következő témákban tervezünk ellenőrzéseket indítani: a munkavállalói mobilitás 
támogatása, a nagy sebességű szélessávú infrastruktúra, a közúti és vasúti hálózatok, valamint az 
egységes piac előtt álló akadályok felszámolására és a pénzügyi szolgáltatások szabályozásának 
javítására irányuló kezdeményezések. 

Az európai gazdaság csak a gondos pénzügyi és gazdasági irányítás légkörében fejlődhet és 
növekedhet. Ez továbbra is egyik ellenőrzési prioritásunk lesz. 

2016-ban a Számvevőszék a tavaly megkezdett ellenőrzései alapján beszámolni tervez a 
tagállamoknak nyújtott pénzügyi segítségnyújtásról, a túlzotthiány-eljárásról és az Unióban 
tevékenykedő hitelminősítő intézetek felügyeletéről. 

Tervezi továbbá a Számvevőszék, hogy idén először ellenőrzi az új egységes felügyeleti mechanizmust 
és az egységes szanálási mechanizmust, valamint megkezdi az európai szemeszter működése első öt 
évének értékelésére irányuló munkát. 

Továbbra is prioritás marad az energiapolitika. 2015-ben különjelentést tettünk közzé a belső 
energiapiacról és az energiaellátás biztonságáról. 2016-ban az energiaügy és az éghajlat-politika lesz a 
prioritás, ebben a témakörben állapotfelmérést tervezünk végezni. 

Az éghajlat-politikai célkitűzések teljesítése jelentős kihatással lesz sok olyan hagyományos uniós 
szakpolitikai területre is, ahol uniós forrásokat használnak fel. 2016-ban terveink szerint beszámolunk 
mind arról az átfogó kötelezettségvállalásról, hogy az uniós költségvetés 20%-át az éghajlatváltozás 
elleni fellépéshez kapcsolódó tevékenységekre fordítsák, mind az olyan résztémákról, mint a 
bioüzemanyag-politika, a mezőgazdasági gyakorlatok és a megújuló energiákra vidéki területeken 
nyújtott támogatás. 

A fentiek mellett 2016-ban egy jelentős új ellenőrzési prioritással is számolunk: ez a menekültügy, 
migráció és biztonság témaköre. 

Mint az önök bizottsága is tudja, már folyamatban van a dél-mediterrán országokban és a keleti 
szomszédság országaiban a migrációra fordított kiadásokra irányuló ellenőrzésünk. Az előzetes 
észrevételekről jelenleg folyik az egyeztető eljárás, és tekintettel arra, hogy az önök bizottsága élénk 
érdeklődést mutat a téma iránt, az eljárás a lehető leghamarabb le fog zajlani. 

Amióta ezt az ellenőrzést 2014-ben megkezdtük, példátlanul sok menekült, köztük számos 
menedékkérő érkezett az Unióba. Az Unió és a tagállamok a válság kezelésére különböző 
intézkedéseket hoztak, és a tervek szerint továbbiakat is fognak hozni. 

A Számvevőszék ezért azt tervezi, hogy az év folyamán a vonatkozó uniós szakpolitikáról a migrációs 
ellenőrzésünk során megszerzett szaktudásunkra építve újabb külön ellenőrzés keretében 
megvizsgáljuk az Európai Bizottságnak a menekültválságra adott válaszát. 

2016-os terveink között szerepel még olyan témákat vizsgáló ellenőrzések elindítása, mint a 
terrorizmus elleni védekezés eszközei, az emberkereskedelem megelőzésére irányuló intézkedések, 
valamint a potenciális bevándorlókat és menedékkérőket kibocsátó államoknak – például Tunéziának 
és a Közép-afrikai Köztársaságnak – nyújtott támogatás. 

Terveink szerint az előző évekhez hasonlóan belekezdünk több olyan különjelentéssel kapcsolatos 
feladatokba is, amelyek a szakpolitikák koordinálására és végrehajtására szolgáló fő uniós eszközöket, 
vagyis az Unió stratégiáját, a főbb kiadási programokat, valamint az ügynökségeket és egyéb szerveket 
vizsgálják. 

A fő kiadási programok terén a következőket tervezzük vizsgálni: a kohézió területén az uniós források 
felhasználása, a projektek kiválasztása és a pénzügyi korrekciók, valamint a mezőgazdaság alapvető 
támogatási rendszere. 
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Az uniós intézmények és szervek közül az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökséget és 
az európai kutatási közös technológiai kezdeményezéseket készülünk felmérni, valamint az Európai 
Bíróságot vizsgáljuk meg. 

A Számvevőszék prioritásait fogja tükrözni az éves jelentéseinket megalapozó ellenőrzési munka is. 

Az uniós költségvetésről szóló következő éves jelentésünkben szerepelni fog egy új fejezet, amely a 
többéves pénzügyi keret „Biztonság és uniós polgárság” témájú fejezetét tárgyalja. 

Éves jelentésünkben továbbra is kiemelten tárgyaljuk a teljesítménnyel kapcsolatos kérdéseket. „Az 
uniós költségvetés révén elért eredmények” című fejezetben beszámolunk az Európa 2020 stratégia 
félidős bizottsági értékeléséről és arról, hogy a Horizont 2020 mennyire eredményorientált és 
mennyiben járul hozzá a stratégia célkitűzéseinek megvalósításához. 

Jelentésünk megfelelő fejezeteiben idén is beszámolunk a megosztott irányítás keretében történő 
kifizetési tranzakciók ellenőrzése során felmerülő teljesítményvonatkozású kérdésekről. 

Végezetül figyelemmel fogjuk kísérni azokat a fejleményeket, amelyek az Unió költségvetési és 
pénzügyi irányításáról szóló tavalyi fejezetben kiemelten tárgyalt témákkal, vagyis az uniós források 
felhasználásával és a pénzügyi eszközök alkalmazásával kapcsolatosak. 

Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Képviselők! 

Amint azt a Bizottság is helyesen leszögezi a 2016-os munkaprogramjában, idén nincsen idő a szokott 
ügymenetre. A Számvevőszék ezt önmagára is vonatkoztatja. 

Eddig arról beszéltem, hogy melyek az ellenőrzési prioritásaink 2016-ra. Most arról szeretnék néhány 
szót szólni, hogy milyen lépéseket teszünk a Számvevőszék mint intézmény teljesítményének javítása 
érdekében. 

2016-ban, ahogy a 2013–2017-es stratégiánk részeként haladunk előre a reformok útján, jelentős 
változásokat kell véghezvinnünk az intézményünkön belül. 

Január elejével hatályba lépett új feladatközpontú szervezeti modellünk. Meggyőződésünk szerint az 
elkövetkező években így egyszerűbben és rugalmasabban tudjuk majd kezelni feladatainkat és 
erőforrásainkat. 

Meg vagyok győződve arról is, hogy új szervezeti modellünknek köszönhetően a 2016-ban elkezdett 
különjelentéseinket rendszerint képesek leszünk 13 hónapon belül elfogadni, amint azt a költségvetési 
rendelet jelenleg előírja. 

2015-ös éves tevékenységi jelentésünkben további részletekkel fogunk szolgálni a stratégiánk 
megvalósításában, illetve a szakértői értékelés és a Parlament ajánlásainak végrehajtásában elért 
haladásról. 

Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Képviselők! 

Az Európai Unió nehéz idők előtt áll. Uniós intézményeinknek hatáskörüket és erőforrásaikat a lehető 
legjobb képességeik szerint kihasználva együtt kell működniük a rendkívüli kihívások leküzdésében. 

2016-ban az Európai Számvevőszék azzal szándékozik hozzájárulni ehhez a közös erőfeszítéshez, hogy 
végrehajtja a munkaprogramot, amelyet volt szerencsém ma önöknek bemutatni. 

Köszönöm figyelmüket. 


