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A Számvevőszék az uniós pénzügyek 
elszámoltathatóságának javítását sürgeti 
Az Európai Számvevőszék szerint nagyobb hangsúlyt kell helyezni az uniós költségvetés által teremtett 
hozzáadott értékre, valamint fokozni kell annak rugalmasságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát. 
Ezeket a javaslatokat ma megjelent, „Az uniós pénzügyek jövője: Az uniós költségvetés működésének 
reformja” című tájékoztatójában tette közzé, válaszolva az Európai Bizottság „Vitaanyag az Európai Unió 
pénzügyeinek jövőjéről” című kiadványára, amely fontos lépést jelent a következő többéves pénzügyi 
keret kidolgozásában. 

Jan Gregor, a tájékoztatóért felelős számvevőszéki tag a következőket nyilatkozta: „Bár az Európai 
Számvevőszék nem tartozik véleményt nyilvánítani az uniós kiadások nagyságáról vagy elosztásáról, illetve 
az uniós bevételi források összetételéről, feladatkörébe tartozik az uniós költségvetési rendszer 
pénzgazdálkodásával, átláthatóságával és elszámoltathatóságával kapcsolatos tanácsadás.”  

A számvevők a következő fő javaslatokat tették: 

Az uniós hozzáadott érték meghatározása 

A számvevők szerint szükség lenne az uniós hozzáadott érték fogalmának világos meghatározására, amely 
segítségével azonosítani lehetne, hogy milyen módon biztosítható többletérték az uniós költségvetés 
révén, valamint értékelni lehetne a kiadási programok teljesítményét, illetve a pénzügyi eszközök és 
garanciák kapcsán az uniós pénzügyeket fenyegető kockázatokat. 

Az uniós hozzáadott érték kiszámítása során a számvevők szerint átfogóbban és pontosabban meg kellene 
határozni az uniós tagság költségeit, hasznait és nettó egyenlegét is. A Számvevőszék javasolja, hogy az 
Európai Bizottság készítsen elemzést az uniós tagság pénzügyi és egyéb jellegű előnyeiről. 

Az uniós költségvetés reagálóképességének fejlesztése 

A számvevők szerint az uniós költségvetés rugalmasságának javítása révén fokozni kellene annak a változó 
körülményekhez történő alkalmazkodásra való képességét, és tartalékrendszert kellene létrehozni a hosszú 
távú kiadások és a váratlan események kapcsán felmerülő szükségletek fedezésére. 
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Átfogó pénzügyi terv közzététele 

A számvevők javasolják, hogy a Bizottság a következő többéves pénzügyi keretre irányuló javaslat 
kiegészítéseként tegyen közzé közép-, illetve hosszú távú pénzügyi tervet az uniós költségvetés kapcsán. A 
terv tartalmazza a fennmaradó kötelezettségvállalásokat, az előfinanszírozást és a függő kötelezettségeket, 
egy kifizetési előrejelzést, a gazdasági és pénzügyi háttér elemzését és egy kockázatértékelést. A terv fő 
elemeit évente kellene frissíteni.  

Nagyobb hangsúly a teljesítményen 

A számvevők javaslata szerint az Unió pénzügyi tervezését össze kellene hangolni a stratégiai prioritásokkal, 
meg kellene határozni az elérendő fő eredményeket, csökkenteni a kiadási programok, célkitűzések és 
mutatók számát, valamint egységesebbé és elérhetőbbé tenni a beszámolást. 

Az uniós pénzügyek átláthatóságának és elszámoltathatóságának fokozása 

A számvevők teljes körű demokratikus felügyeletet tartanának kívánatosnak az uniós pénzügyek fölött. Az 
elszámoltathatóság és az átláthatóság elvét az uniós költségvetésen belüli szervekre – köztük az Európai 
Bizottságra – és a költségvetés hatályán kívüli szervekre – például az Európai Központi Bankra és az Európai 
Beruházási Bankra (EBB) – egyaránt alkalmazni kellene. 

Az összes Unióhoz kapcsolódó szerv közpénzellenőrzése 

A Számvevőszék úgy gondolja, hogy felhatalmazást kellene kapnia az összes uniós szerv, valamint az Unió 
joghatóságán kívüli, de uniós szakpolitikákat végrehajtó szervek ellenőrzésére. Ezek közé tartoznának 
például az Európai Védelmi Ügynökség, a tervezett Európai Valutaalap, az Európai Stabilitási Mechanizmus 
és az EBB uniós költségvetéshez nem kapcsolódó műveletei is.  

 

A szerkesztők figyelmébe 

2018 második negyedévében az uniós számvevők – terveik szerint – a következő többéves pénzügyi keretre 
irányuló bizottsági javaslatról, a közös agrárpolitika jövőjéről, a kohéziós politika egyszerűsítéséről, 
valamint a kutatási és innovációs programok egyszerűsítéséről is megosztják majd nézeteiket. Szükség 
esetén ezenkívül véleményezni fogják a saját forrásokról szóló határozatra irányuló jogalkotási javaslatokat 
és az ágazati kiadási programokról szóló jogszabályokat is. 

 


