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Európai Számvevőszék: a 2019. évi ellenőrzések az Unió
előtt álló legfontosabb aktuális kihívásokra
összpontosítanak majd
Az Európai Számvevőszék a mai napon közzétette 2019. évi munkaprogramját, amelyben a
számvevők részletesen ismertetik ellenőrzési prioritásaikat és a jövő évre kiadni tervezett
jelentéseket. A jelentések sokféle, az Unió előtt álló aktuális kihívásokat tükröző témát ölelnek
fel, és egyre inkább annak értékelésére összpontosítanak, hogy az uniós szakpolitikák és
programok elérik-e célkitűzéseiket és hozzáadott értéket teremtenek-e. Az ellenőrzések olyan
kiemelt figyelemmel kísért témaköröket érintenek, mint a fenntartható természetierőforrásgazdálkodás, a növekedés és a társadalmi befogadás, a migráció, a biztonság és a globális
fejlődés, az egységes piac, valamint az Unió elszámoltathatóságának és hatékonyságának
kérdése.
Terveik szerint a számvevők értékelik majd a migránsokra irányuló szükséghelyzeti áthelyezési
mechanizmus végrehajtását és a határellenőrzési intézkedéseket, és áttekintik a kialakulóban
lévő uniós védelempolitikát. Foglalkozni kívánnak a határokon átnyúló egészségügyi ellátás
eredményességével is, továbbá vázolják a gépjárművek kibocsátásainak mérésével kapcsolatos
uniós megközelítés problémáit, és elemzik, hogy az uniós éghajlat- és energiapolitikák
kellőképpen figyelembe veszik-e a környezetvédelmi szempontokat a támogatandó beruházások
kiválasztásakor. Az ellenőrzési prioritást jelentő feladatok ezenkívül a növényvédő szerekhez, az
európai régiókat összekötő utakra irányuló beruházásokhoz, a kultúrának biztosított uniós
finanszírozáshoz és a bankoknak nyújtott állami támogatásokhoz kapcsolódnak.
„Megvizsgáljuk mindezeket a területeket, hogy megállapíthassuk, sikerült-e az Uniónak elérnie az
ígért eredményeket – nyilatkozta Klaus-Heiner Lehne, az Európai Számvevőszék elnöke. – Így
továbbra is olyan független és objektív jelentéseket készíthetünk az uniós polgárok, valamint az
uniós és tagállami szintű intézményi partnereink számára az Unió jövője szempontjából
legfontosabb témákról, amelyek kiemelik a jól működő területeket, és felhívják a figyelmet az
esetleges hiányosságokra.”

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék 2019. évi munkaprogramjáról.
A munkaprogram teljes szövege itt tölthető le: www.eca.europa.eu.
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A számvevők munkaprogramja különös hangsúlyt kap ebben az Unió számára igen fontos
időszakban, hiszen hamarosan megkezdődnek a tárgyalások az Unió 2021–2027-es időszakra
szóló hosszú távú kiadási tervéről, amelyről 2019 végéig megállapodásnak kell születnie. A jövő
év végéig ezenkívül az Egyesült Királyság kilép az Unióból, továbbá újraválasztják az Európai
Parlamentet és megújul a Bizottság.
A program bővebb információval szolgál az ellenőrök által 2019-ben közreadni tervezett mintegy
35 különjelentésről és egyéb áttekintő jellegű kiadványokról. A jelentések elsősorban a
teljesítmény-ellenőrzések eredményei, amelyek témáját az uniós kiadásokkal és a szakpolitikák
végrehajtásával kapcsolatos fő kockázatok értékelése alapján választják ki.
Ezenfelül a számvevők éves jelentést tesznek közzé az uniós költségvetésről, az Európai
Fejlesztési Alapról, valamint az uniós ügynökségekről és a közös vállalkozásokról, továbbá
véleményeket adnak ki a pénzügyi vonzattal rendelkező új vagy átdolgozott uniós
jogszabályokról.
A szerkesztők figyelmébe
Az Unió éves költségvetése mintegy 140 milliárd euró. Ez az összes uniós tagállam együttes bruttó
nemzeti jövedelme 1%-ának, illetve az uniós tagállamok együttes államháztartási kiadásai 2%ának felel meg.
A Számvevőszék feladata az Unió független ellenőreként annak ellenőrzése, hogy az uniós
pénzeszközökkel helyesen számoltak-e el, illetve a szabályoknak megfelelően, hatékonyan és
eredményesen szedték-e be és költötték-e el azokat. Ellenőrzési jelentései és véleményei fontos
szerepet játszanak az Unió elszámoltathatósági láncában, amellett segítenek az uniós
polgároknak annak megértésében, hogyan igyekeznek az Unió és a tagállamok megfelelni a mai
és a jövőbeni kihívásoknak.
A 2019. évi munkaprogram 23 uniós nyelven érhető el a Számvevőszék honlapján
(eca.europa.eu).

2

