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Az Európai Számvevőszék szerint „alapjaiban új 
megközelítésre” van szükség az uniós 
beruházások és kiadások terén 
Az Unió költségvetéséről szóló, ma közzétett éves jelentésében az Európai Számvevőszék egy 
alapjaiban új megközelítés szükségességére hívja fel a figyelmet az uniós beruházások és 
kiadások terén. Lényeges változásokra van szükség minden, az uniós források felhasználásának 
módjáért felelős fél részéről. A számvevőszéki jelentésnek az Európai Parlament számára 
történő bemutatása során elhangzottak szerint a döntéshozóknak jobban össze kell hangolniuk 
a költségvetést az Unió hosszú távú stratégiai prioritásaival és válsághelyzetben gyorsabban 
reagálóvá kell tenniük. Az uniós jogalkotóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a finanszírozási 
rendszerek egyértelműen meghatározzák az elérendő eredményeket és a pénzügyi vezetők 
számára még vállalható kockázatokat; a pénzügyi vezetőknek pedig gondoskodniuk kell arról, 
hogy a források felhasználása a szabályoknak megfelelően történjen és elérje a kívánt 
eredményeket. 

A Számvevőszék mint független ellenőr ellenjegyezte az Európai Unió 2014-es beszámolóját, 
csakúgy, mint 2007 óta minden évben. A jelentés szerint a jelenlegi uniós kiadási ciklus közelgő 
felülvizsgálata lehetőséget nyújt a prioritások átgondolására, és arra figyelmeztet, hogy az 
Uniónak jobban kell kezelnie a költségvetést, ha meg szeretne felelni az előtte álló sürgető 
kihívásoknak. Az Uniónak számos pénzügyi hátralékot kell feldolgoznia olyan források 
felszabadítására, amelyeket ezután oda irányíthat, ahol azokra a leginkább szükség van. Néhány 
tagállam számára nehézséget okoz a számukra elkülönített uniós források felhasználása. A 
Bizottság anélkül különített el forrásokat a tagállamok számára, hogy megfelelően figyelembe 
vette volna azok beruházási kapacitásait. Ugyanakkor nem szabad, hogy az uniós szakpolitikák 
finanszírozásának új módjai kivegyék a pénzügyi kockázatokat a demokratikus kontroll és a 
pénzügyi ellenőrzés alól. 

Vítor Caldeira, az Európai Számvevőszék elnöke szerint: „Az Uniónak jobban kell befektetnie 
pénzeszközeit. Gondoskodnia kell arról, hogy a beruházások jobban összhangban legyenek a 
prioritásokkal, hogy egyszerűbb szabályokat alkossanak az eredmények elérése érdekében, 
továbbá az erőforrásokat hatékonyabban kezeljék.”  
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A jelentésben a Számvevőszék hitelesítő véleményt adott a beszámolóról. Megállapítja továbbá, 
hogy az uniós bevételek beszedését nem jellemezték hibák. A kiadásokat tekintve azonban a 
Számvevőszék által becsült hibaarány 4,4% volt (2013-ban 4,5%). Ez nem az esetleges csalás, 
gyenge hatékonyság vagy pazarlás mértékét jelzi, hanem azokat a becsült pénzösszegeket jelenti, 
amelyek uniós költségvetésből történő kifizetésének nem kellett volna megtörténnie, mivel 
felhasználásuk nem teljes mértékben a vonatkozó uniós szabályok szerint történt. 

A számvevők a tagállamokkal megosztott irányítási rendszerben, illetve a Bizottság által 
közvetlenül kezelt kiadások tekintetében azonos becsült hibaszintet (4,6%) állapítottak meg. A 
legmagasabb hibaszint a Gazdasági, társadalmi és területi kohézió területet (5,7%) és a 
Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért területet (5,6%) jellemezte. Az igazgatási 
kiadások területét jellemezte a legalacsonyabb becsült hibaszint (0,5%). 

A Bizottság és a tagállami hatóságok által a megosztott irányítású területeken végrehajtott 
korrekciós és visszafizettetési intézkedések pozitív hatással jártak a becsült hibaarányra. Ha 
ezeket az intézkedéseket nem alkalmazták volna, az általános becsült hibaarány a számvevők 
szerint 4,4% helyett 5,5% lett volna. Hozzátették azonban, hogy több hibát lehetett volna 
korrigálni, és felhívják a Bizottságot, hogy teljes mértékben használja ki a hibaszint további 
csökkentésére és a helytelenül kiadott pénzösszegek visszafizettetésére szolgáló hatásköreit. 

 

A szerkesztők figyelmébe: 

Az Európai Számvevőszék az Európai Unió független ellenőrző intézménye. A Számvevőszék 
ellenőrzési jelentései és véleményei az Unió elszámoltathatósági láncának alapvető elemei. A 
Számvevőszék munkáját felhasználják – elsősorban az éves zárszámadási eljárás keretében –az 
uniós költségvetés kezeléséért felelős szervezetek elszámoltatása során. Ez elsősorban az Európai 
Bizottság, a többi uniós intézménnyel és szervvel együtt. Ugyanakkor a kiadások mintegy 80%-
ának – elsősorban a mezőgazdasági és kohéziós kiadásoknak – a végrehajtása az Unió 
tagállamaival megosztva történik. A Számvevőszék tranzakciókból vett minták tesztelése útján ad 
statisztikai alapú becsléseket arról, hogy a bevételeket, illetve a különböző kiadási területeket 
(szakpolitikai területek csoportjait) milyen hibaszint jellemzi. 

Az uniós költségvetés kiadásai 2014-ben összesen 142,5 milliárd eurót tettek ki, ami polgáronként 
kb. 300 eurót jelent. Ez az összeg nagyjából az uniós bruttó nemzeti jövedelem 1%-át, és az uniós 
tagállamok összes közkiadásának kb. 2%-át teszi ki. 

Az Európai Számvevőszék 2014-es éves jelentésének teljes szövege megtalálható: 
www.eca.europa.eu. 
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