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Európai Számvevőszék: Az Unió beszámolója megbízható és valós 
képet ad, és 2016-ban tovább csökkent a szabálytalan kiadások 

aránya 
Az Európai Számvevőszék legutóbbi éves jelentése szerint folyamatosan javult az uniós költségvetésből 
teljesített kifizetések becsült hibaszintje. A 2016-ban ellenőrzött uniós kiadások mintegy fele a 2%-os 
lényeges hibaszint alatt maradt. Ennek eredményeképp a számvevők a 2016-os kifizetésekről nem 
elutasító, hanem korlátozott véleményt adtak. A Számvevőszék első alkalommal ad ki korlátozott 
véleményt, amióta 1994-ben megkezdte éves megbízhatósági nyilatkozatok kiadását. Ezenkívül a 
számvevők hitelesítő véleményt adtak a 2016-os uniós beszámoló megbízhatóságáról, vagyis 
„ellenjegyezték” azt, amint azt 2007 óta minden évben teszik. 2016-ban a bevételek lényeges hibától 
mentesek voltak. 

Az uniós kiadások általános hibaszintje becslés szerint 3,1% volt, a 2015-ös 3,8%-kal és a 2014-es 4,4%-kal 
szemben. 

Az uniós kiadások mintegy 49%-át kitevő ún. jogosultságalapú, vagyis bizonyos feltételekhez kötött 
kifizetéseknél a hibaszint 2% alatt maradt. Ide tartoznak a mezőgazdasági termelőknek juttatott közvetlen 
támogatások, a hallgatói és kutatói ösztöndíjak, valamint a személyzeti költségek. A „Természeti 
erőforrások: Piaci beavatkozások és közvetlen támogatások” becsült hibaaránya 1,7% volt, az „Igazgatásé” 
pedig 0,2%. 

A visszatérítéseken alapuló költségtérítéses kifizetéseknél azonban magasabb hibaarány mutatkozott. A 
„Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” esetében a becsült hibaszint 4,8% volt; a „Természeti 
erőforrások: Vidékfejlesztés, környezetvédelem, éghajlat-politika és halászat” esetében pedig 4,9%. 

„Az, hogy idén korlátozott véleményt adhattunk, az uniós pénzügyek jelentős javulását tükrözi” – jelentette 
ki Klaus-Heiner Lehne, az Európai Számvevőszék elnöke. „Az előrehaladás érdekében új szemszögből 
vizsgáljuk, hogyan is ellenőrizzük az Unió költségvetését. Nagyobb mértékben tekintetbe vesszük az Európai 
Bizottság és a tagállamok belső kontrolljait, hogy jobban elősegíthessük az elszámoltathatóságot és tovább 
javíthassuk az uniós pénzügyek kezelését. Jobban fogunk összpontosítani a teljesítményre is, hogy az uniós 
polgárok pénzének felhasználása optimális legyen.” 

A tagállamok és a Bizottság intézkedései 1,2%-kal csökkentették az általános becsült hibaszintet. Elegendő 
információ állt azonban rendelkezésre, hogy számos további hiba megelőzhető, illetve észlelhető és 
kijavítható lehessen. Számvevőink szerint ha ezeket az információkat helyesen használták volna fel, akkor a 
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„Gazdasági, társadalmi és területi kohézió”, a „Természeti erőforrások” és a „Globális Európa” hibaaránya a 
2%-os küszöb alatt maradt volna. „Ez arra mutat, hogy nincsen szükség további kontrollokra, a meglévőeket 
azonban megfelelően kell érvényesíteni” – tette hozzá Lehne elnök. 

Számvevőink megerősítik, hogy az Európai Bizottságnak a szabályszerűségről való beszámolása a legtöbb 
esetben összhangban van saját eredményeinkkel. Azt javasolják azonban, hogy a Bizottság összpontosítson 
jobban a teljesítményre, és a követendő nemzetközi példáknak megfelelően egyszerűsítse mérési 
eszközeit. 

Számvevőink végül arra figyelmeztetnek, hogy az Unió által a jövőbeli költségvetésekből teljesítendő 
kifizetések („fennálló kötelezettségvállalások”, más néven reste à liquider, vagyis RAL) teljes összege 2016-
ban minden korábbinál magasabb, 238,8 milliárd euró volt. Véleményük szerint ennek a 2020-ban kezdődő 
időszakban prioritásként kezelendő ennek a hátraléknak a felszámolása és az újabb hátralékok 
kialakulásának megelőzése. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Számvevőszék az Európai Unió független ellenőrző intézménye. Ellenőrzési jelentései és 
véleményei az Unió elszámoltathatósági láncolatának alapvető összetevői, mivel segítségükkel vizsgálható 
az uniós költségvetés irányításáért felelős személyek felelőssége. Ez – a többi uniós intézmény és szerv 
mellett – elsősorban a Bizottság feladata. A kiadások kb. kétharmada tekintetében (főként a természeti 
erőforrások és a kohézió terén) azonban a Bizottság a tagállamokkal megosztva viseli ezt a felelősséget. 

A kiadások 2016-ben összesen 136,4 milliárd eurót tettek ki, ami polgáronként kb. 267 eurót jelent. Ez a 
tagállamok együttes bruttó nemzeti jövedelme mintegy 1%-ának felel meg, és az uniós tagállamok 
összesített államháztartási kiadásainak megközelítőleg 2%-át teszi ki. 2016-ban a legtöbb kiadás a 
természeti erőforrásokkal (57,9 milliárd euró), a kohézióval (35,7 milliárd euró), valamint a növekedéssel és 
foglalkoztatással (15,2 milliárd euró) volt kapcsolatos. 

A számvevők minden évben ellenőrzik az Unió beszámolóját, és véleményt nyilvánítanak arról a két 
kérdésről, hogy pontos és megbízható-e a beszámoló, és hogy milyen mértékben állnak rendelkezésre 
bizonyítékok pénzösszegekben való szabálytalan részesülésről, illetve pénzösszegek téves kifizetéséről 
(szabályszerűség és jogszerűség). Tranzakciókból vett minták tesztelése útján adnak statisztikai alapú 
becsléseket arról, hogy milyen hibaszint jellemzi a bevételeket és a különböző kiadási területeket. A becsült 
hibaszintet a 2%-os lényegességi küszöbbel vetik össze: a bevételeket vagy kiadásokat ezen érték felett 
tekintik szabálytalannak. 

A hitelesítő vélemény azt jelenti, hogy a számadatok megbízható és valós képet mutatnak, és követik a 
pénzügyi beszámolás szabályait. Korlátozott a vélemény akkor, ha a számvevők nem tudnak hitelesítő 
véleményt adni, de a feltárt problémák nem általános érvényűek. Az elutasító vélemény kiterjedt 
problémákra utal. 

Az Európai Számvevőszék 2007 óta minden évben hitelesítő véleményt ad az Unió beszámolójáról. 
A kiadások szabályszerűségéről és jogszerűségéről szóló számvevőszéki vélemény azonban 1994 óta eddig 
minden évben elutasító volt. 

A becsült hibaszint nem az esetleges csalás, gyenge hatékonyság vagy pazarlás mértéke, hanem azon 
pénzösszegekre vonatkozó becslés, amelyeket nem lett volna szabad kifizetni az uniós költségvetésből, 
mivel felhasználásuk nem a vonatkozó szabályok szerint történt. 2016-ban ellenőreink a körülbelül 1000 
ellenőrzött tranzakció közül 11 alkalommal észleltek csalásgyanús esetet (2015: 12 esetben). Ezeket az 
eseteket továbbítottuk az Unió csalás elleni hivatalának, az OLAF-nak. 

Az Unió költségvetéséről szóló éves jelentés, az Európai Fejlesztési Alapokról szóló éves jelentés és a „2016: 
röviden az uniós ellenőrzésről” című összefoglaló dokumentum a következő címen érhető el: 
http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/AR2016.aspx  
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