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Tisztelt Schulz Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselők! 

Tisztelt Georgieva Alelnök Asszony! 

Megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom az Európai Parlament plenáris ülésén a Számvevőszék 
éves jelentéseit. 

Ebben az évben most különösen nehéz időkkel nézünk szembe. A Számvevőszék összes munkatársa 
nevében szeretném őszinte részvétünket kifejezni a mostani párizsi terrortámadások áldozatául 
esettek családjainak. Azok, akik az európai értékeket támadják, valójában a demokráciánkat támadják. 
Mindannyiunknak határozottan ki kell állnunk ellenük. 

Tisztelt Képviselők! 

Európának most szolidaritásra van szüksége, hogy megvédjük a Szerződésben lefektetett alapvető 
emberi értékeket. És itt az idő, hogy az Unió és a tagállamok más alapvető kihívásokkal is szembe 
nézzenek: 

• munkahelyteremtés és növekedés ösztönzése; 

• az energiaszükségletek kielégítése úgy, hogy közben megvalósuljanak az éghajlat-politikai célok 
is; 

• a menekültügy és a migrációs áramlás kezelése. 

Véleményünk szerint az uniós költségvetést jobban és gyorsabb lehetne felhasználni az Európa előtt 
álló számos kihívás kezelésére. Az utóbbi években végzett ellenőrzéseink eredményei összességükben 
arra mutatnak, hogy alapjaiban új megközelítésre van szükség: 

• A döntéshozóknak jobban össze kell hangolniuk a költségvetést az Unió hosszú távú stratégiai 
prioritásaival és növelniük kell válságkezelő képességét. 

• A jogalkotóknak biztosítaniuk kell, hogy a kiadási programok az elérendő eredményeket és a még 
elfogadható kockázatokat tekintve egyértelműek legyenek. 

• A pénzügyi vezetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a kiadott pénzösszegek megfeleljenek a 
szabályoknak és elérjék a tervezett eredményeket. 

A többéves pénzügyi keret jövőre sorra kerülő félidős értékelése vissza nem térő alkalmat nyújt a 
prioritásoknak és egyes kiadási programok kialakításának átgondolására. Addig is többet kell elérni a 
már meglévő eszközökkel. 

Jelentésünk megjelöli azokat a régóta fennálló pénzgazdálkodási problémákat, amelyeket meg kell 
oldani. De mielőtt rátérnék ezekre, nagyon egyértelműen szeretném kijelenteni, hogy a 2014-es uniós 
beszámolót ellenjegyeztük. A beszámoló megbízható, és e tekintetben hitelesítő ellenőrzési 
véleményt adtunk. 

Ezek után szeretném kiemelni azt a négy területét az uniós pénzgazdálkodásnak, melyek figyelmet 
igényelnek. 

Először is, túl nagy az az összeg, amelynek kiadása továbbra sem az uniós pénzügyi szabályok szerint 
történik. A kifizetési hibák szintje makacsul magas. A 2014-es kifizetésekre jellemző általános becsült 
hibaarány 4,4% volt, amely érték az utóbbi három évben állandónak mutatkozott. 

A Bizottság és a tagállamok az elmúlt években előrelépést tettek a hibák megelőzése és javítása terén. 
A rendelkezésre álló összes információ felhasználásával azonban még ennél is több hibát lehetett 
volna kijavítani. 
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Elemzésünk szerint abban is van mozgástér, hogy a támogatási rendszereket úgy tervezzék meg, hogy 
azok, különösen a kifizetési feltételek és eljárások egyszerűsítésével, csökkentsék a hibák 
elkövetésének lehetőségét. 

Másodszor, a költségvetés eredményessége: az Uniónak jobban kell felhasználnia a költségvetést. 

Úgy találtuk, hogy a többéves pénzügyi keret összehangoltabb lehetne az uniós stratégiával, mind az 
időszakokat, mind a prioritásokat tekintve. 

Rámutatunk arra is, hogy a magas szintű uniós célokat és politikai szándékokat nem alakítják át 
egyértelmű operatív célkitűzésekké, ami pedig alapvető lenne az eredményes gazdálkodás és a 
teljesítményről való beszámolás szempontjából. 

Harmadszor, az Uniónak nagyszámú felgyülemlett hátralékot kell kezelnie, nem utolsó sorban azért, 
hogy forrásokat szabadítson fel, hogy azokat ott lehessen felhasználni, ahol a legnagyobb szükség van 
rájuk. 

Kiemelendő, hogy néhány tagállam számára nehézséget okoz a számukra elkülönített uniós források 
felhasználása, és hogy továbbra is nagy összegű felhasználatlan források vannak pénzügyi 
eszközökben. 

Végül, az uniós pénzgazdálkodásnak nagy hasznára válna, ha javulna az átláthatóság. A polgárok 
bizalma szempontjából ez kritikus fontosságú. 

Ajánlásainkban szerepelnek azok az intézkedések, amelyeket a Bizottságnak meg kellene tennie, hogy 
javuljon a hosszú távú pénzforgalmi igényekkel, a kifizetési hibákkal és a végrehajtott korrekciókkal, 
valamint az uniós költségvetés kiadásainak eredményességével kapcsolatos átláthatóság. 

De ugyanilyen fontos az is, hogy az olyan uniós szakpolitikák esetében, amelyek finanszírozása nem 
közvetlenül az uniós költségvetésből történik, szintén biztosítsuk az átláthatóságot. Nem szabad, hogy 
az uniós szakpolitikák finanszírozásának új módjai kivegyék a pénzügyi kockázatokat a demokratikus 
kontroll és a pénzügyi ellenőrzés alól. 

Tisztelt Képviselők! 

Összefoglalásul, az Uniónak jobban kell beruháznia forrásait. Feltétlenül gondoskodnia kell a 
következőkről:  

• a beruházások jobban illeszkedjenek az Unió prioritásaihoz; 

• az eredmények elérése érdekében egyszerűsödjenek a szabályok; 

• az erőforrások kezelése hatékonyabban történjen. 

Együttesen mindez valóban egy alapvetően új megközelítést jelentene. 

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Képviselők! 

A Számvevőszék a Parlament és a többi uniós intézmény oldalán áll ezekben az igen nehéz időkben. 

Demokráciánk megvédése és polgáraink jólétének biztosítása nagy terhet ró közös erőforrásainkra. 

Továbbra is az Európai Számvevőszék elsődleges feladata lesz annak segítése, hogy ezeknek az 
erőforrások a felhasználása a legjobb eredménnyel történjen. 

Köszönöm a figyelmet. 


