
 

Az Európai Parlamenthez, az Európai Tanácshoz, az Európai Bizottsághoz, 
valamint az Unió tagállamainak parlamentjeihez és kormányaihoz intézett 

nyilatkozat 

Az európai szemeszter és az Unió gazdasági irányításában bekövetkezett 
egyéb új fejlemények: milyen tanulságokat vonjanak le az Európai Unió 

tagállamainak számvevőszékei, illetve az Európai Számvevőszék  

 

1. Az Unió tagállamainak számvevőszéki vezetőiből és az Európai Számvevőszék elnökéből 
álló Kapcsolattartó Bizottság 2011. október 13–14-én találkozót tartott Luxembourgban. A 
résztvevők egyebek között megvitatták az európai szemeszter, illetve az Unió gazdasági 
irányításában bekövetkezett egyéb új fejlemények tanulságait az uniós számvevőszékek és 
az Európai Számvevőszék számára, többek között a következőkre nézve: a pénzügyi 
rendszerek és intézmények szabályozása és felügyelete, a pénzügyi szektornak nyújtott 
állami támogatás, valamint az euróválság válságkezelő mechanizmusainak ellenőrzése. 

2. A Kapcsolattartó Bizottság megerősíti

A közpénzek megfelelő ellenőrzése 

: a globális pénzügyi és gazdasági válság kapcsán 
kitűnt, hogy milyen szorosak az egyes uniós gazdaságok közötti kapcsolatok, az 
euróövezeten belül és kívül egyaránt, és hangsúlyozza, hogy a közös érdekek és prioritások 
túlmutatnak a szűken vett nemzeti kereteken. A válságra reagálva az Unió eddig többek 
között a következő válaszlépéseket kezdeményezte: a gazdasági fellendülés és növekedés 
ösztönzésére irányuló törekvések; a költségvetési és gazdasági politikák összehangolását 
hatékonyabbá tevő új mechanizmusok; új jogszabályok a gazdasági kormányzásra 
vonatkozóan; változások a pénzügyi szektor felügyeletében; a rászoruló tagállamoknak 
nyújtott pénzügyi támogatás. 

3. A Kapcsolattartó Bizottság hangsúlyozza

4. A Kapcsolattartó Bizottság 

, hogy a nemzeti, uniós és kormányközi szinten 
(elsősorban az euróövezet országaiban) újonnan bevezetett szabályok és eszközök 
jelentősen befolyásolhatják a közpénzek felhasználásának mikéntjét, fokozódhat például az 
elszámoltathatósági és közellenőrzési hiányosságok kockázata. 

meggyőződése szerint

• kellő átláthatóság, vagyis megbízható és időszerű információ (nemzeti szintű 
statisztikai adatok is) a közpénzek tényleges vagy szándékolt felhasználásáról és a 
vonatkozó kockázatokról; 

 a közpénzek felhasználásakor mindig 
szem előtt kell tartani a (felelősségteljes kormányzást és az eszközök védelmét előmozdító) 
következő alapelveket: 

• megfelelő elszámoltathatóság, vagyis a műveletek nyilvánosság előtt zajló 
ellenőrzése, a döntéshozóknak és a folyamatok irányítóinak az elszámoltatása; 

• a közpénzek felhasználásáról és a vonatkozó kockázatokról kellő bizonyosságot és 
információt nyújtó, megfelelő közellenőrzés, amely hozzájárul az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság megteremtéséhez. 
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5. A Kapcsolattartó Bizottság hangsúlyozza:

6. A Kapcsolattartó Bizottság 

 fontos, hogy a pénzügyi-gazdasági válságra és 
annak következményeire adott válasznak része legyen a közpénzek hatékony ellenőrzése. 
Az újonnan bevezetett szabályok és eszközök új feladatokat, lehetőségeket és kihívásokat 
jelentenek az uniós számvevőszékek és az Európai Számvevőszék számára. Mindezen 
intézmények meg fogják vizsgálni, hogy lehetőségeik határain belül, saját hatáskörükben 
hogyan tudják ellenőrzési munkájukat az új körülményekhez igazítani. Némelyiküknél ez a 
folyamat már el is kezdődött, amennyiben új ellenőrzési feladatokat vezettek be, illetve 
aktualizálták az eddigieket. 

tudomásul veszi az euróövezet számvevőszékeinek azon 
felhívását, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) nemzetközi ellenőrzési 
standardok szerinti nyilvános külső ellenőrzését megfelelő intézkedésekkel kell biztosítani. 
Erről a témáról a Kapcsolattartó Bizottság külön határozatot fogadott el.  

A tagállami számvevőszékek és az Európai Számvevőszék közötti együttműködés 
erősítése 

7. A Kapcsolattartó Bizottság hangsúlyozza

• a legújabb ellenőrzési eredményeknek, illetve azok hatásainak tanulságait 
megosztva növelni lehet a közös tudást; 

 a kölcsönös tapasztalatcsere fontosságát és 
előnyös voltát. Az Unió gazdaságainak egyre növekvő kölcsönös függősége fényében a 
szoros együttműködés még értékesebb közös perspektívákkal kecsegtet. Ezen 
együttműködés keretében: 

• kölcsönösen okulni lehet az új (és a meglévő) intézkedések ellenőrzése során 
alkalmazott példaértékű megoldásokból; 

• fel lehet tárni a közpénzek ellenőrzésének hiányosságait, illetve az új ellenőrzési 
feladatok és új partnerségek kínálta lehetőségeket, törekedve ezek lehető legjobb 
kiaknázására; 

• alkalomadtán külön ellenőrzési módszereket és technikákat, illetve az ezek 
végrehajtását szolgáló eszközöket és útmutatásokat lehet kidolgozni a nemzeti 
számvevőszékek számára. 

8. A Kapcsolattartó Bizottság mindezen tevékenységeit az Európa 2020 stratégia és a 
költségvetési politika ellenőrzésével kapcsolatos, meglévő hálózatai útján, valamint 
párhuzamos vagy összehangolt ellenőrzések és külön e célra kezdeményezett 
kooperatív tevékenységek révén fogja kibontakoztatni

 

. 

 
Luxemburg, 2011. október 14. 

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8284839/8284839_HU.PDF�

