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Európai Számvevőszék: A COVID-19 járvány kapcsán tett intézkedések
Az Európai Számvevőszék megtette a szükséges lépéseket, hogy amennyire e nehéz időkben lehetséges, a COVID-19
járvány alatt is eredményesen elláthassuk uniós közpénzellenőrzési feladatainkat, és időszerű ellenőrzési jelentéseket,
véleményeket és áttekintéseket készíthessünk. Hálával tartozunk azoknak, akik most Luxemburgban, az Európai
Unióban és világszerte életeket mentenek és küzdenek a világjárvány ellen. Továbbra is elkötelezetten támogatjuk a
luxemburgi kormány közegészség-védelmi politikáját. Igyekszünk enyhíteni a jelenlegi egészségügyi válság
munkatársainkra gyakorolt hatását, és óvintézkedéseket tettünk, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük az őket és
családjukat érintő kockázatokat.
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Európai Számvevőszék: Az épületek
energiahatékonyságára fordított uniós
kiadásokat nem a költséghatékonyság elve
vezérli
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a lakóépületek energiahatékonyságára irányuló
intézkedések közfinanszírozásánál nem a költséghatékonyság a meghatározó tényező. A
Bizottságtól kapott jobb iránymutatás dacára az uniós finanszírozású projektek középpontjában
továbbra sem az áll, hogy minden beruházott euróval a legnagyobb potenciális
energiamegtakarítást érjék el. A számvevők szerint nem egyértelmű, hogy az uniós
finanszírozás összességében mennyiben járul hozzá az Unió energiahatékonysági
célkitűzéseinek megvalósulásához.
Az éghajlatváltozás mérséklésének kihívásával szembesülve az Unió vezetői elkötelezték magukat
amellett, hogy 2020-re el kell érni az uniós tagállamok előre jelzett éves energiafogyasztásának
20%-os, 2030-ra pedig 32,5%-os csökkentését. Az épületek fogyasztása teszi ki az
energiafogyasztás legnagyobb részét, de az épületek rendelkeznek a legnagyobb
energiamegtakarítási potenciállal is, így meghatározó szerepet játszanak az Unió
energiamegtakarítási céljainak elérésében. A 2014 és 2020 közötti időszakra az Unió mintegy
14 milliárd eurót különített el az épületek energiahatékonyságának javítására, ebből 4,6 milliárd
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. A jelentés teljes szövege
letölthető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu).
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eurót lakóépületekre fordítottak. Emellett a tagállamok 5,4 milliárd eurót irányoztak elő
költségvetésükben általában véve az épületek energiahatékonysági munkálatainak nemzeti
társfinanszírozására, s ebből 2 milliárd eurót szántak lakóépületekre.
„Az épületek energiahatékonyságának javítása kulcsfontosságú az energiafogyasztás
csökkentésére irányuló uniós kötelezettségvállalás teljesítéséhez – jelentette ki João Figueiredo,
a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Más szóval az uniós finanszírozásnak előnyben kell
részesítenie az olyan projekteket, amelyek költséghatékony módon eredményeznek
energiamegtakarítást és más előnyöket.”
A számvevők bírálják a tagállami hatóságokat, amiért nem olyan projektekre irányították az uniós
forrásokat, amelyek a legnagyobb valószínűséggel érnek el energiamegtakarítást. Az uniós
finanszírozású programok kidolgozásakor nem mindig mérik fel a kezdeti energiafogyasztást, a
lehetséges energiamegtakarításokat és a beruházási igényeket. Ráadásul a nemzeti hatóságok
nem ösztönzik a mélyfelújításokat, például azáltal, hogy magasabb ráta szerint támogatnák őket.
Ellenkezőleg, mint a számvevők megjegyzik, a legtöbb hatóság a várt energiamegtakarítástól
függetlenül 100%-os támogatást nyújt. Ebből következően egyes projektek uniós finanszírozást
használtak fel olyan egyszerű korszerűsítésekre (például LED-es világítás bevezetésére) is,
amelyekre uniós támogatás nélkül is sor került volna.
A nemzeti hatóságok a beruházások értékeléséhez gyakran tesznek kötelezővé energiaauditokat
és energiahatékonysági tanúsítványokat. Amint azonban a számvevők rámutatnak, ezeket a
projektek kiválasztásához nem használják fel. A legtöbb esetben a tagállamok a költségvetést
„érkezési sorrendben” osztják szét a projektek között, és nem értékelik azok relatív költségeit és
hasznát. Ez növeli annak kockázatát, hogy egyes projekteket a potenciális energiamegtakarítást
meghaladó mértékben finanszíroznak, különösen akkor, ha a megtakarított energia
egységköltségének nem szabnak felső határt. A számvevők arra is felhívják a figyelmet, hogy
mivel a beruházások költséghatékonyságát nem mérik, így nem tudható, hogy mennyi energiát
takarítanak meg a 2014 és 2020 közötti időszakban a lakóépületekre közpénzből fordított
összesen 6,6 milliárd eurónak köszönhetően.
A programok következő generációját szem előtt tartva a számvevők több ajánlást tesznek az e
területre fordított uniós kiadások költséghatékonyságának javításához. Ezek az alábbiakra
vonatkoznak:
•
•
•

a beruházások tervezése és célirányosítása;
a projekt-kiválasztási eljárások;
az uniós energiahatékonysági célértékek megvalósítása terén elért eredmények nyomon
követése.

A szerkesztők figyelmébe
A számvevők öt tagállamban (Bulgária, Cseh Köztársaság, Írország, Olaszország és Litvánia)
vizsgáltak meg uniós finanszírozású programokat, amelyek együttesen 2,9 milliárd eurót
különítettek el az épületek energiahatékonyságának növelését célzó projektekre. Jellemzően az
uniós társfinanszírozású projektek közé tartozik az épületek pótlólagos hőszigetelése, az
energiahatékony ablakok és hőszabályozási rendszerek felszerelése, valamint a fűtési rendszerek
korszerűsítése.
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„Az épületek energiahatékonysága: továbbra is jobban kell összpontosítani a
költséghatékonyságra” című, 11/2020. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a
Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). Ez az ellenőrzés az energiahatékonyságot célzó
kohéziós politikai beruházások költséghatékonyságáról szóló, 2012-ben kiadott különjelentésünk
nyomán történt.
Idén januárban a Számvevőszék különjelentést tett közzé a környezettudatos tervezésről és az
energiafogyasztási címkézéséről.
Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió
Tanácsának, valamint az egyéb érdekelt feleknek, többek között a nemzeti parlamenteknek, az
ágazati szereplőknek és a civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott
ajánlások döntő többsége a gyakorlatban végrehajtásra kerül.
A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll:
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47 502 / M: (+352) 691 551 502
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