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 Beszéd – Klaus-Heiner Lehne, az Európai 
Számvevőszék elnöke 
Az Európai Számvevőszék 2016-os éves jelentésének bemutatása 
az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága (CONT) előtt 
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Tisztelt Elnök Asszony!  
Tisztelt Oettinger Alelnök Úr!  
Tisztelt Képviselők! 

Idén ünnepeljük az Európai Számvevőszék fennállásának 40. évfordulóját. Az elmúlt négy 
évtizedben az Európai Unió politikai, pénzügyi és gazdasági körülményei drámaian 
megváltoztak. A közelmúlt kihívásai pedig minden eddiginél jelentősebbnek tűnnek: a 
pénzügyi és gazdasági válság, a soha nem tapasztalt migrációs áramlások, az éghajlatváltozás 
és a terrorizmus. Van, aki egyenesen úgy látja, hogy az Unió nem sikeres út, amely elvezet a 
biztos békéhez és jóléthez, hanem a globalizáció trójai falova.  

Mindezen aggodalmak megingatták polgárainknak az európai és tagállami intézményekbe 
vetett bizalmát. Nekünk, akik ezen intézményekben dolgozunk, kötelességünk jobb 
teljesítménnyel előállni, kinek-kinek a saját feladatkörén belül. Örömmel állíthatom, hogy e 
tekintetben jó hírekkel tudok szolgálni.  

Megállapításunk szerint az Unió 2016-os beszámolója megbízható és valós képet ad. Mint 
2007 óta minden évben, ezúttal is ellenjegyeztük a beszámolót. 2016-ban a bevételek 
lényeges hibától mentesek voltak. Még enné is lényegesebb azonban, hogy folyamatosan 
javult az Unió költségvetéséből teljesített kifizetések becsült hibaszintje. A 2016-ban általunk 
ellenőrzött uniós kiadások mintegy fele a 2%-os lényeges hibaszint alatt maradt.  

Ennek eredményeképp a 2016-os kifizetésekről nem elutasító, hanem korlátozott véleményt 
adtunk. 1994 óta, amióta éves megbízhatósági nyilatkozatot bocsátunk ki, ez az első alkalom, 
hogy korlátozott véleményt adunk: ez az uniós kiadások jelentős javulását tükrözi.  

Kissé pontosabban: az uniós kiadások általános hibaszintje becslés szerint 3,1% volt, a 2015-
ös 3,8%-kal és a 2014-es 4,4%-kal szemben. 

Az uniós kiadások mintegy 49%-át kitevő ún. jogosultságalapú, vagyis bizonyos feltételekhez 
kötött kifizetéseknél a hibaszint 2% alatt maradt. Ide tartoznak a mezőgazdasági termelőknek 
juttatott közvetlen támogatások, a hallgatói és kutatói ösztöndíjak, valamint a személyzeti 
költségek. A „Természeti erőforrások: Piaci beavatkozások és közvetlen támogatások” becsült 
hibaaránya 1,7% volt, az „Igazgatásé” pedig 0,2%. 

Magasabb hibaszintet állapítottunk meg azonban a visszatérítéseken alapuló 
„Költségtérítéses kifizetéseknél”. A „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” esetében a 
becsült hibaszint 4,8% volt; a „Természeti erőforrások: Vidékfejlesztés, környezetvédelem, 
éghajlat-politika és halászat” esetében pedig 4,9%.  

A tagállami és bizottsági intézkedések csökkentették az általános becsült hibaszintet, de 
megállapításunk szerint a rendelkezésre álló elégséges információ alapján számos további 
hiba megelőzése, illetve észlelése és kijavítása is lehetséges lett volna. Véleményünk szerint 
ezért az uniós kiadásokat illetően nincsen szükség további kontrollokra, a meglévőeket 
viszont megfelelően végre kell hajtani. 

S még hadd figyelmeztessek valamire: 2016-ban minden korábbinál magasabb, 238,8 milliárd 
euró volt az összes olyan kifizetés összege, amelyet az Uniónak a jövőbeli költségvetéseiből 
kell teljesítenie. A 2020-ban kezdődő időszakban az uniós kiadások tervezésekor prioritásként 
kell kezelni ennek a hátraléknak a felszámolását és újabb hátralékok kialakulásának 
megelőzését. 

Amint beszédem elején említettem, mindnyájunkra fontos szerep hárul abban, hogy 
erősödjék polgárainknak az európai és tagállami intézményekbe vetett bizalma. Ennek része 
az a tudható bizonyosság is, hogy a közpénzek elköltése jogszerűen történik.  
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Polgárainknak csak akkor lehet bizalma az Unió pénzgazdálkodásában, ha mind ők, mind 
választott képviselőik megbizonyosodhatnak arról, hogy az alkalmazandó szabályokat 
csakugyan betartják. Az uniós szabályok betartásában jelentős javulás tapasztalható, és ez – 
az Unió beszámolójának megbízhatóságáról, illetve az annak alapjául szolgáló tranzakciók 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló – megbízhatósági nyilatkozatunknak is 
köszönhető. 

Az emberek azonban éppen ennyire, vagy talán még jobban szeretnék tudni, hogy mit is 
kaptak a pénzükért. Volt értelme éppen ott megépíteni egy adott utat vagy repülőteret? 
Csakugyan keletkeztek álláshelyek, és valóban nőtt a gazdaság? Okosan költötték el a pénzt? 
Hogy ezekre a kérdésekre válaszolni tudjunk, egyre inkább a teljesítmény vizsgálatára 
összpontosítunk. Biztosítani kívánjuk, hogy a polgárok pénzét optimálisan használják fel. 

Ehhez megfelelő módon változtatnunk kell ellenőrzési munkánk módszerein is. Képesnek kell 
lennünk arra, hogy megfelelő ellenőrzési eredményeinket megfelelő időben tegyük közzé, 
hiszen így hasznosul legjobban a kezünkben lévő „puha hatalom”. Az ellenőrzési munka és a 
szakpolitikai munka kéz a kézben jár. Ezért, hogy továbbra is betölthessük küldetésünket és 
választ tudjunk adni a polgárokat foglalkoztató kérdésekre, mostantól fontos változtatásokat 
vezetünk be az uniós költségvetés számvevőszéki ellenőrzésének módjában.  

A hibák megelőzésére, felderítésére és kijavítására irányuló kontrollrendszerek az uniós 
költségvetés számos területén jelentős javulást mutattak az elmúlt években. Ez alkalmat ad 
arra, hogy új szemszögből tekintsünk a megbízhatósági nyilatkozatra: arra számítunk, hogy a 
kiadások szabályszerűségét illetően a jövőben jobban támaszkodhatunk majd e 
kontrollrendszerekre. E megközelítés révén láthatóbbá tudjuk tenni, hogy hol maradtak 
továbbra is hiányosságok, és jobban elő tudjuk segíteni az elszámoltathatóság és az uniós 
pénzgazdálkodás továbbfejlesztését.  

Ugyanakkor a teljesítménnyel kapcsolatos olyan lényegi kérdésekkel is foglalkozunk majd, 
mint a tervezett eredmények megvalósítása, az eredmények hatása, vagy az uniós 
tevékenységeknek az emberek mindennapi életére gyakorolt hatása. Megvizsgáljuk, hogy az 
uniós szintű fellépés volt-e a legjobb megoldás valamely kívánt cél eléréséhez. Minderről 
kiegyensúlyozott módon fogunk beszámolni, elismerve az eredményeket és szem előtt tartva 
a korlátokat. 

Mi az Európai Számvevőszéken nem csak az Unió működését szeretnénk jobbá tenni, hanem 
az uniós polgárokat is igyekszünk segíteni az uniós működés megértésében.  

A tavalyi évben már jelentős lépéseket tettünk ebben az irányban. Számos ellenőrzési 
jelentést tettünk közzé olyan aktuális témákról, mint az ifjúsági foglalkoztatás, a 
menekültválság és a hotspot-rendszer, az energiaügy és az éghajlatváltozás.  

Kiadtunk ezenkívül tájékoztató dokumentumokat is, például a jelenlegi többéves pénzügyi 
keret félidős felülvizsgálatáról. Véleményeket tettünk közzé az uniós pénzgazdálkodást érintő 
jogalkotási javaslatokról, illetve kutatásunk és tapasztalataink alapján észrevételeket tettünk 
átfogóbb jellegű témákról is. 

Mi az elkövetkező évtizedekben is az Unió pénzügyeinek és az uniós polgárok érdekeinek 
őreként fogunk fellépni. Továbbra is önálló véleményekkel hallatjuk majd hangunkat: 
kiemeljük, hogy mi működik jól, ellenkező esetben azonban rámutatunk a kényelmetlen 
igazságokra is. A mai világban, amikor az adatokat széles körben elferdítik és manipulálják, az 
Európai Számvevőszék továbbra is megbízható és elfogulatlan információkkal fog szolgálni. 

Hölgyeim és uraim, az elkövetkező években is legyünk azon, hogy ebben a bizonytalan és 
egyre inkább befelé forduló világban előrevivő módon járuljunk hozzá az Európai Unió 
célkitűzéseinek megvalósításához. 
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A jogalkotási és költségvetési ciklus minden szakaszában együttműködve hassunk oda, hogy 
az Unió hatékonyan tudja megvalósítani mindazt, ami a polgárai számára fontos. 
 

Köszönöm figyelmüket, és várom észrevételeiket. 


