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Európai Számvevőszék: javítani kell az uniós mezőgazdasági 
kiadások terén végzett új ellenőrzéseken 

Az Európai Számvevőszék jelentése szerint a nemzeti ellenőrző szervek új, a közös agrárpolitika 
(KAP) kiadásainak jogszerűségére és szabályszerűsége vonatkozó ellenőrző szerepe előrelépést 
jelent, de az Európai Bizottság által létrehozott jelenlegi keretek számos hiányossággal bírnak. 
A számvevők megvizsgálták, hogy a vonatkozó keretek lehetővé tették-e a tagállami tanúsító 
szervek számára, hogy az uniós rendeletekkel és nemzetközileg elfogadott ellenőrzési 
standardokkal összhangban alakítsák ki véleményüket. Több ajánlást is megfogalmaznak e 
keretek javítása érdekében, amelyeket a tervek szerint 2018-ban hatályba lépő új bizottsági 
iránymutatások révén kell megvalósítani. 

A tagállamok által kijelölt tanúsító szervek 1996 óta végzik az adott ország KAP kifizető 
ügynökségeinek független ellenőrzését. E szerveknek 2015 óta bizonyosságot kell nyújtaniuk azon 
kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről is, amelyek megtérítését igényelték a 
Bizottságtól. 

João Figueiredo, a jelentésért felelős számvevőszéki tag elismeri, hogy a tanúsító szervek új 
szerepe előrelépést jelent, mivel segíthet a tagállamoknak kontrolljaik megerősítésében és 
ellenőrzési költségeik csökkentésében. Ezenkívül segítségükkel a Bizottság további független 
bizonyosságot szerezhet a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 

Az ellenőrök megállapították azonban, hogy „a Bizottság által a tanúsító szervek új feladatainak 
az első évben történő végrehajtásához kialakított keretek terén jelentős hiányosságok állnak fenn. 
Ennek következtében a kifizető ügynökségek véleményei egyes fontos területeken nem állnak 
teljesen összhangban a vonatkozó standardokkal és szabályokkal”. 

A számvevők megjegyzik, hogy a Bizottság bizonyossági modellje továbbra is a tagállamok által 
beküldött kontrollstatisztikákon alapul. 2015-ben a tanúsító szervek véleménye csak egy volt a 
figyelembe vett tényezők közül. A számvevők szerint amint a tanúsító szervek képesek lesznek e 
tevékenységet megbízhatóan elvégezni, annak kulcsfontosságú eszközzé kell válnia. 

A számvevők egy sor hiányosságot tártak fel az iránymutatásokban, többek között az alábbiakra 

http://www.eca.europa.eu/�


HU 

 
 
 

 

2 

vonatkozóan: a belső kontrollokból nyert bizonyosság túlbecslésének kockázata, a minták 
reprezentatív jellege, a megengedett tesztelési típusok, két különböző hibaarány kiszámítása és 
ezek alkalmazásának módja, a vélemények alulbecsült hibaarányra való támaszkodása. 

A számvevők különösen a következő ajánlásokat tették a Bizottságnak: 

• bizonyossági modelljének kulcsfontosságú összetevőjeként használja fel a tanúsító 
szervek eredményeit, mihelyt azok munkája megfelelően meg van határozva és azt megfelelően 
végzik el; 

• írja elő a tanúsító szervek számára, hogy alkalmazzanak megfelelő biztosítékokat a 
mintáik reprezentatív jellegét illetően; 

• tegye lehetővé a tanúsító szerveknek a helyszíni ellenőrzések és ellenőrzési eljárások 
tetszés szerinti elvégzését; 

• írja elő a tanúsító szervek számára, hogy csak egy közös hibaarányt számítsanak ki a 
jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkozóan; 

• gondoskodjon arról, hogy a tanúsító szervek hibaszintje megfelelően tartalmazza a 
kifizető ügynökségek által a kontrollstatisztikákban bejelentett hibaszintet. 

A szerkesztők figyelmébe 

A közös agrárpolitika (KAP) 2014–2020-as időszakra szóló költségvetése 363 milliárd euró, ami a 
2014–2020-as többéves pénzügyi keret teljes összegének mintegy 38%-át teszi ki. A KAP a 
Bizottság és a tagállamok megosztott irányítása alatt áll. A Bizottság a költségvetés végrehajtását 
a tagállamok által kijelölt kifizető ügynökségekre ruházza át, de a végső felelősséget maga viseli 
és gondoskodnia kell arról, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme ugyanolyan szinten 
valósuljon meg, mintha maga végezné az átruházott költségvetés-végrehajtási feladatokat. 

„A tanúsító szervek új szerepe a KAP-kiadások terén: előrelépés az egységes ellenőrzési modell 
felé, de továbbra is jelentős hiányosságokat kell leküzdeni” című 7/2017. sz. számvevőszéki 
különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 

 

 


