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Az Európai Számvevőszék 2020. évi
munkaprogramja: ellenőrizzük az
Európai Unió eredményességét
Az Európai Számvevőszék a mai napon közzétette jövő évi munkaprogramját, amelyben felsorolja a
közeljövőben szem előtt tartandó ellenőrzési prioritásait. A széles spektrumot felölelő területek az
Unió számára leginkább kihívást jelentő vagy aggályokat felvető témákat tükrözik: ilyen többek
között a fenntartható természetierőforrás-gazdálkodás, a növekedés és a társadalmi befogadás, a
migráció, a biztonság és a globális fejlődés, az egységes piac, valamint az Unió elszámoltathatósága
és hatékonysága. A számvevők górcső alá veszik ezeket a területeket, hogy megbizonyosodjanak
róla: az Unió teljesíti-e kötelezettségvállalásait.
A 2020. évi munkaprogram részletesebb tájékoztatással szolgál a Számvevőszék által 2020-ban kiadni
tervezett mintegy 41 jelentésről, amelyek témáját az uniós kiadásokkal és a szakpolitikák
végrehajtásával kapcsolatos fő kockázatok értékelése alapján választották ki. A számvevők – első
alkalommal – az uniós szakpolitikák teljesítményéről is közzétesznek majd egy éves jelentést.
Emellett szokás szerint közreadják az uniós költségvetésről, az Európai Fejlesztési Alapokról, az
Egységes Szanálási Testületről, az uniós ügynökségekről, a közös vállalkozásokról és az európai
iskolákról szóló éves jelentéseiket is, továbbá véleményeket adnak ki a pénzügyi vonzattal rendelkező
új vagy átdolgozott uniós jogszabályokról.
„Bár az Unió 140 milliárd eurós teljes éves költségvetése jelentősnek tűnhet, alig 1%-át éri el a
tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének – jelentette ki Klaus-Heiner Lehne, az Európai
Számvevőszék elnöke. – Ennélfogva különösen fontos, hogy ezt a költségvetést eredményesen
használják fel; munkánk során ezért egyre inkább annak értékelésére összpontosítunk, hogy az uniós
szakpolitikák és programok elérik-e célkitűzéseiket és hozzáadott értéket teremtenek-e, és nem érjük
be annak vizsgálatával, hogy követik-e az előírt szabályokat.”
A jövő évre nézve az uniós számvevők a fenntarthatóságot helyezték munkájuk középpontjába. Ezért
2020-ban továbbra is ellenőrizni fogják, hogy az Unió megfelelően foglalkozik-e az éghajlatváltozás
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék 2020. évi munkaprogramjáról.
A munkaprogram teljes szövege itt tölthető le: www.eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

HU
kérdésével: ennek keretében többek között a növényvédőszerek használatát, a műanyag
hulladékokat, a tengeri környezetet, a mezőgazdasági területek biológiai sokféleségét és a
beporzókat fogják vizsgálni. Szem előtt fogják tartani az ENSZ 17 fenntartható fejlesztési célját is:
három kivétellel mindegyiket érinteni fogja egyik vagy másik jelentés.
A Számvevőszék 2020. évi ellenőrzési prioritásai között lesznek a kohéziós beruházások, a növekedés
és a társadalmi befogadás is. A számvevők ezen belül az európai régiókat összekötő utakra irányuló
beruházásokat, a kultúrának biztosított uniós finanszírozást és a gyermekszegénység elleni
intézkedéseket vizsgálják majd. Megvizsgálják a Bizottságnak a 2014–2020-as programozási időszak
kohéziós projektjeire alkalmazott, bizonyosságot garantáló rendszerét is. Az Unió külső fellépésekkel
kapcsolatos és biztonságpolitikája kapcsán továbbá ellenőrzéseket készítenek a Frontex Európai
Határ- és Partvédelmi Ügynökségként felmerülő új feladatairól, a jogállamiság ukrajnai helyzetéről és
az Unió kiberbiztonságáról.
A Számvevőszék megvizsgálja az egységes piac működése és a monetáris unió fenntarthatósága
szempontjából legfontosabb kérdéseket is, köztük a pénzügyi válság nyomán a bankoknak nyújtott
állami támogatások uniós felügyeletét, a tagállamok közötti adóügyi információcserét és az uniós
űreszközöket.
„Az Unió elszámoltatható és hatékony finanszírozása és irányítása” prioritási területen a számvevők
elemzik a kínai „Egy övezet, egy út” kezdeményezésre adott uniós válaszlépéseket, különös
figyelemmel az Európa és Ázsia közötti összeköttetésekre vonatkozó stratégiára. Értékelik többek
között az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot és a harmadik országok által az uniós
költségvetésnek fizetett hozzájárulásokat is.
A Számvevőszék mindezekben a szerteágazó témákban továbbra is független jelentéseket készít az
uniós polgárok és szakpolitikusok számára az Unió jövője szempontjából legfontosabb kérdésekről,
amelyek kiemelik a jól működő területeket, és felhívják a figyelmet az esetleges hiányosságokra.

A szerkesztők figyelmébe
A Számvevőszék feladata, hogy az Unió külső ellenőreként elősegítse az Unió pénzgazdálkodásának
javítását, valamint az elszámoltathatóság és az átláthatóság fokozását. A számvevők felhívják a
figyelmet a kockázatokra, bizonyosságot nyújtanak, valamint jelzik a hiányosságokat, illetve a
sikereket.
A Számvevőszék ellenőrzési jelentései és véleményei az Unió elszámoltathatósági láncának alapvető
elemei. Céljuk, hogy biztosítsák az uniós szakpolitikák és programok végrehajtásáért felelős szervek –
a Bizottság, más uniós intézmények és szervek, valamint a tagállami közigazgatási szervek –
elszámoltathatóságát. Ezenfelül segítenek az uniós polgároknak annak jobb megértésében, hogyan
igyekeznek az Unió és a tagállamok megfelelni a jelenlegi és a jövőbeni kihívásoknak.
A 2020. évi munkaprogram 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu).
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