
Az uniós  
pénzügyek őre

HU

EURÓPAI
SZÁMVEVŐSZÉK



Az Európai Számvevőszék
luxembourgi székhelyű, 1977-ben létrehozott uniós intézmény. 
A Számvevőszéknek tagállamonként egy, összesen 28 tagja van. A tagokat 
a tagállami kormányok javaslata alapján és az Európai Parlamenttel való 
egyeztetés után a Tanács nevezi ki. Intézményünknél körülbelül 900 munkatárs 
dolgozik, az Unió valamennyi tagállamából. Ellenőreink számviteli, gazdasági, 
közigazgatási és jogi szakemberek.

Megvizsgáljuk, mire költik az uniós pénzeket
Azt ellenőrizzük, hogy az uniós költségvetésből finanszírozott szakpolitikák 
végrehajtása megfelelő ár-érték arány elérése mellett, helyesen történik-e.

Pénzügyi ellenőrzés
 • annak vizsgálata, hogy az Európai Unió éves beszámolóját helyesen 

készítették-e el.

Szabályszerűségi ellenőrzés
 • annak ellenőrzése, hogy az uniós bevételek és kiadások megfelelnek-e 

a szabályoknak.

Teljesítmény‑ellenőrzés
 • annak ellenőrzése, hogy az uniós pénzösszegeket helyesen költötték-e el.

Az 

uniós pénzek 
ellenőrzése világszerte



Az uniós pénzgazdálkodás javítása
Az uniós kiadások valamennyi aspektusának áttekintése során azt kutatjuk, 
hogyan lehetnek e kiadások eredményesebbek, és hogyan érhető el kedvezőbb 
ár-érték arány. Annak köszönhetően, hogy az Európai Bizottság szinte minden 
ajánlásunknak eleget tesz, minden szinten javul az uniós pénzgazdálkodás. 
Munkánk az Európai Parlamentet és a Tanácsot is segíti abban, hogy megalapozott 
döntéseket hozhassanak az uniós jogszabályok megalkotása és az Európai Unió 
költségvetésének elfogadása során.

Új feladatok
Az Unió a pénzügyi és gazdasági válság kezeléséhez új hatásköröket kapott. 
Ebből következően a Számvevőszék felelős az új irányítási keretek bizonyos 
szempontjainak ellenőrzéséért, többek között annak vizsgálatáért, hogy az 
Európai Központi Bank milyen szerepet tölt be az euróövezet bankszektorának 
felügyeletében. A mi feladatunk annak megítélése, hogy ezek a keretek hogyan 
működnek.

Az Európai Unió 
ellenőre



Az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatos 
elszámoltathatóság
Bár az Európai Bizottság viseli a végső felelősséget az uniós költségvetés 
felhasználásáért, ennek mintegy 90%-át a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokkal közösen költi el az Unión belül, illetve harmadik országokban.

Évente több ezer helyszíni ellenőrzést végzünk Unió-szerte és a világ más pontjain, 
olyan magánszemélyeknél, illetve szervezeteknél, akik részesülnek uniós támogatásban.

Ellenőrzési jelentéseinket honlapunkon (eca.europa.eu) az Unió 23 hivatalos 
nyelvén közzétesszük.

Ellenőrzési jelentéseink kulcsfontosságú szerepet játszanak annak lehetővé tételében, 
hogy az Európai Parlament és a Tanács eredményes demokratikus felügyeletet gyako-
rolhasson a Bizottság munkája felett: ez az uniós elszámoltathatóság a gyakorlatban.

Hozzájárulásunk az uniós elszámoltathatósághoz
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Az uniós költségvetés 
ellenőrzése

Természeti 
erőforrások 

40,48%
Kohézió  
33,89%

Éves jelentés
Minden évben ellenőrizzük, hogy az Európai Unió beszámolója helyes-e, és 
hogy az uniós bevételek és kiadások tranzakciói megfelelnek-e a szabályok-
nak. Egy körülbelül 1200, az uniós költségvetésből végrehajtott kifizetésből 
álló mintát tesztelünk: helyszíni ellenőrzéseket végzünk számos különböző 
olyan magánszemélynél, illetve szervezetnél, akik részesültek uniós támoga-
tásban, a helyszínen vizsgáljuk, hogy a kifizetés feltételei teljesültek-e.

Az uniós beszámoló megbízható, de a szabályokat 
nem mindig tartották be
Éves jelentésünkben 2013-ra nézve a következőket állapítottuk meg:

 • az uniós beszámoló helyes;
 • az uniós bevételek beszedése a szabályoknak megfelelően történt; de
 • az uniós kiadásokban túl sok hibát találtunk ahhoz, hogy hitelesítő 

véleményt adhassunk ki.

A hibaarányok kiadási területenként eltérőek. Ellenőrzéseink szerint 
különösen sok hiba fordul elő a regionális politika, illetve a vidékfejlesztés 
területén – melyek irányítása az uniós tagállamokkal megosztva történik.

Biztonság és uniós polgárság 1,48%

Igazgatás 5,96%

Globális Európa 5,75%

Versenyképesség 12,08%

Egyéb 0,36%

Összes uniós kiadás 2015‑ben
145,3 milliárd euró



Az Unió  
teljesítményének 
ellenőrzése

Különjelentések: Közlekedés 

Útépítést célzó uniós kiadások

24 olyan útépítési projektet ellenőriztünk Németországban, Görögországban, 
Lengyelországban és Spanyolországban, amelyeket részben az Unió finanszírozott. 
E projektek költsége meghaladja a 3 milliárd eurót. Ezen utak nagy része hozzájárult 
az utazási idő csökkenéséhez és a közlekedésbiztonság javulásához.

Megállapítottuk, hogy hasonló utak végleges költségei akár 43%-kal is eltérhettek 
az egyes országok között. Ez sem a helyi földrajzi adottságok, sem a bérek 
eltérésével nem magyarázható. Az utak a becsült összegnél átlagosan 23%-kal 
kerültek többe, és a projektek általában 9 hónap késéssel készültek el. Továbbá 
az elkészült utakon a forgalom gyakran az előre jelzettnél kevesebb volt, ami arra 
utal, hogy jobb lett volna olcsóbb megoldást választani.

Ajánlásaink a következők voltak:

 • az utazási időre, a biztonság növelésére és az 
úthasználatra vonatkozó egyértelmű célok kitűzése;

 • az uniós támogatás költséghatékony útépítési 
megoldások alkalmazásához való kötése;

 • akadálytalan uniós verseny biztosítása az építési 
projektek területén.



Megállapításunk szerint jóllehet, az Európai Bizottság jól tervezte meg 
a programokat, a legtöbb program mégis késedelmesen valósult meg, és 
néhányuk csak korlátozott mértékű eredményt ért el. A Bizottság a támogatás 
irányítása során a gyorsan változó körülmények és a haiti közigazgatás 
hiányosságai miatt jelentős akadályokba ütközött.

2013 végén mindezen pénzügyi támogatás és a nemzetközi segélyezés ellenére 
továbbra is 210 000 volt azoknak a száma, akik sátortáborokban éltek.

A Számvevőszék az alábbi ajánlásokat tette a Bizottságnak:

 • javítsa kockázatkezelési kapacitását és felkészültségét;

 • gondoskodjon arról, hogy eredményesen kapcsolódjon össze a sürgősségi 
segítségnyújtás, a helyreállítás és a fejlesztési együttműködés;

 • biztosítsa az uniós pénzeszközök pazarlással és korrupcióval szembeni 
védelmét.

Különjelentések: Fejlesztési együttműködés 

 A haiti földrengés után nyújtott uniós támogatás

A Számvevőszék megvizsgálta, hogy eredményes volt-e a 230 000 ember halálát 
okozó és 1,3 millió embert hajléktalanná tevő 2010-es haiti földrengést követően 
nyújtott uniós helyreállítási támogatás. Az Európai Unió, amely a segítséget nyújtó 
számos nemzetközi szervezet között 1,23 milliárd euróval az egyik fő adományozó 
volt, a lakhatás, a szennyvízelvezetés és a higiéniai körülmények, az egészségügy, 
az élelmezésbiztonság és a vízellátás terén finanszírozott programokat.
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