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Az Európai Számvevőszék közzétette 2018-as
munkaprogramját
Az Európai Számvevőszék a mai napon közzétette 2018-as munkaprogramját. A program
részletesen tájékoztat a 2018-ban közzétenni tervezett számvevőszéki különjelentésekről,
valamint intézményünk éves jelentéseire és a programozási folyamatra is kitér. Számvevőink
jövőre mintegy 90 kiadvány – köztük éves jelentések, különjelentések és vélemények –
elkészítését tervezik.
„Munkaprogramunk rámutat, hogy mely kiemelt területekre fogjuk 2018-ban összpontosítani az
ellenőrzéseinket – nyilatkozta Klaus-Heiner Lehne, az Európai Számvevőszék elnöke. Számos
olyan témával kívánunk foglalkozni, amely jelenleg kihívást jelent az Unió számára: ilyen témák a
természeti erőforrások fenntartható felhasználása, a növekedés és befogadás, a migráció és a
globális fejlődés támasztotta nehézségek, az egységes piac, valamint az Európai Unió
elszámoltathatósága és hatékonysága”.
A munkaprogram része egy az Unió költségvetésének jövőjéről szóló tájékoztató, amely az Unió
középtávú pénzügyi keretéről folyó vitához is hozzá kíván járulni, valamint több más, a kohéziós
politika egyszerűsítéséről, a Horizont 2020 stratégiáról, illetve a KAP jövőjéről szóló tájékoztató is.
Vizsgálatokat tervezünk az uniós intézkedésekről a következő területeken: élelmiszerbiztonság,
elsivatagosodás az Unió területén, a törökországi menekülteket támogató eszköz, az Afrika
számára létrehozott uniós vagyonkezelő alap, a civil szervezetek finanszírozásának átláthatósága,
az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság, valamint az összeférhetetlenség és az
etikai konfliktusok megelőzése az uniós intézményekben. Elsőbbséget élvező feladat lesz a
közlekedésről és mobilitásról készítendő állapotfelmérésünk is. E jelentések mindegyikét 2018
folyamán tesszük majd közzé.
A munkaprogramban szereplő ellenőrzési feladatok kiválasztása átfogó tervezési folyamat révén
történt, amelynek része volt a közelmúltbeli uniós fejlemények áttekintése és az érdekeltekkel –
elsősorban az Európai Parlamenttel – való konzultáció is.
A 2018-as munkaprogramot Klaus-Heiner Lehne 2017. november 20-án mutatja be az Európai
Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága előtt. Az esemény élő közvetítésben is
megtekinthető.
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék 2018-as munkaprogramjáról.
A teljes munkaprogram itt tölthető le (angol, illetve rövidesen francia és német nyelven is): www.eca.europa.eu.
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