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Európai Számvevőszék: Az Unió ne tegyen ígéreteket, ha 
nem tudja teljesíteni őket 
Nem helyes, ha az Európai Unió teljesíthetetlen várakozásokra ad okot – figyelmeztet az Unió 
költségvetéséről szóló, ma közzétett éves jelentésében az Európai Számvevőszék. A jelentéshez 
írt előszavában Klaus-Heiner Lehne, az Európai Számvevőszék elnöke rámutat, hogy a teljes uniós 
költségvetés nem haladja meg az Unió összes országa által termelt bruttó nemzeti jövedelem 
mintegy 1%-át. Ezért az Uniónak reálisan kell szemlélnie, hogy mit érhet el a rábízott pénzzel, 
különösen most, amikor már közel az Unió következő hétéves költségvetési ciklusa. „A 
következtetés egyértelmű: az Unió ne tegyen olyan ígéreteket, amelyeket nem képes beváltani” – 
jelentette ki Klaus-Heiner Lehne. 

2017-es éves jelentésükben az ellenőrök azt állapítják meg, hogy az Unió beszámolója 
megbízható és valós képet ad az Unió pénzügyi helyzetéről. A második egymást követő évben 
fordul elő, hogy a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók szabályszerűségéről korlátozott (vagyis 
nem elutasító) véleményt fogalmaznak meg. Más szóval az ellenőrzött 2017-es kiadások jelentős 
részét nem jellemezte lényeges hibaszint. 

Ráadásul a Számvevőszék szerint tovább csökkent a szabálytalanságok szintje az uniós 
kiadásokban. A kifizetések becsült hibaszintje 2017-ben 2,4% volt, vagyis alacsonyabb a 2016-os 
3,1%-nál és a 2015-ös 3,8%-nál. Ugyanakkor elegendő információ állt rendelkezésre ahhoz, hogy 
a hibák jelentős részét például a vidékfejlesztési kifizetésekben megelőzzék, illetve feltárják és 
kijavítsák. Ha ezt az információt a nemzeti hatóságok felhasználták volna a hibák kijavítására, 
akkor a becsült hibaszint az uniós költségvetés még nagyobb részére nézve maradt volna a 2%-os 
küszöbérték alatt. 

Továbbra is fennállnak problémák, különösen azon kifizetéseknél, amelyeket korábban felmerült 
költségekről szóló nyilatkozatok alapján folyósítanak az uniós költségvetésből a 
kedvezményezetteknek, például a vidékfejlesztés és a kohézió terén. Ilyen módon finanszírozott 
tevékenységek a kutatás, a képzési programok és a fejlesztési támogatásban részesülő projektek 
is. 

http://www.eca.europa.eu/
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Még mindig gondot jelent a tagállamok számára az európai strukturális és beruházási alapok 
forrásainak felhasználása, az uniós költségvetést pedig továbbra is jelentős nyomás alá helyezik 
az elkövetkező évekre kötelezettségvállalásba vett nagy összegű kifizetések. Az ellenőrök 
véleménye szerint a költségvetés rugalmasságának növelésére tett intézkedések hasznosak 
voltak, ám nem feltétlenül elegendőek. A kötelezettségvállalások magas és a kifizetések alacsony 
szintjének kombinációja miatt új rekordot értek el az Unió immár 267,3 milliárd euróra rúgó 
fennálló költségvetési kötelezettségvállalásai. Az ellenőrök szerint a következő többéves pénzügyi 
keret megtervezésekor prioritásként kell kezelni ezt a problémát. 

A 2017-es éves jelentés elsősorban a jelenlegi többéves pénzügyi keret (2014–2020) uniós 
kiadásait tárgyalja, de néhány korábbi évre is vonatkozik. Klaus-Heine Lehne szerint ez is jól 
szemlélteti: rendszerint több évbe is beletelik, amíg egy politikai döntés meghozatalától eljutunk 
a tényleges forráselosztásig. Azt is láttatja egyúttal, hogy mennyire fontos már kezdetben 
kiküszöbölni a problémákat, mivel az uniós források felhasználására vonatkozó döntések hatásai 
sokéves időhorizonton jelentkeznek. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Számvevőszék az Európai Unió független ellenőrző intézménye. Ellenőrzési jelentései 
és véleményei alapvető elemek az Unió elszámoltathatósági láncában, mivel segítségükkel 
vizsgálható az uniós költségvetés irányításáért felelős személyek felelőssége. A költségvetés 
irányítása – 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 2017-ben összesen 137,4 milliárd eurót tettek ki, ami polgáronként kb. 270 eurót 
jelent. Ez a tagállamok együttes bruttó nemzeti jövedelme mintegy 0,9%-ának felel meg, és az 
uniós tagállamok összesített államháztartási kiadásainak megközelítőleg 2%-át teszi ki. 2017-ben 
a „Természeti erőforrások” terület tette ki az ellenőrzött források legnagyobb részét (56%), míg a 
„Kohézió” az elfogadott kiadások alacsony szintje miatt a korábbi évekkel ellentétben viszonylag 
kis súlyt képviselt (8%). 

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 pénzösszegek hibás beérkezéséről, illetve kifizetéséről (a 
szabályszerűség és jogszerűség vizsgálata). 

Az ellenőrök 2007 óta hitelesítő véleményt adnak az Unió beszámolójáról. A tavalyi évig azonban 
a kiadások szabályszerűségével és jogszerűségével kapcsolatos véleményük 1994 óta minden 
évben elutasító volt. 

A „hitelesítő” vélemény azt jelenti, hogy a számadatok megbízható és valós képet mutatnak, és 
megfelelnek a pénzügyi beszámolás szabályainak. „Korlátozott” a vélemény akkor, ha a 
számvevők nem tudnak hitelesítő véleményt adni, de a feltárt problémák nem általános 
érvényűek. Az „elutasító” vélemény arra utal, hogy széles körben állnak fenn problémák. 

Az ellenőrzési vélemény megfogalmazása érdekében tranzakciómintákat tesztelve készítenek 
statisztikai alapú becsléseket arról, hogy a bevételeket és a különböző kiadási területeket milyen 
mértékben jellemzik hibák. A becsült hibaszint mérésénél 2%-os lényegességi küszöbértéket 
alkalmaznak, a bevételek vagy kiadások efelett minősülnek szabálytalannak. A becsült hibaszint 
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nem az esetleges csalás, gyenge hatékonyság vagy pazarlás mértékét jelzi; azon becsült 
pénzösszegekről van szó, amelyeket nem kellett volna kifizetni, mivel felhasználásukra nem az 
uniós vagy nemzeti jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő módon került sor. 

2017-ben az ellenőrök a körülbelül 700 vizsgált tranzakció közül 13 alkalommal észleltek 
csalásgyanús esetet (2016: 11). Ezeket az eseteket továbbították az Unió csalásellenes 
hivatalának, az OLAF-nak. 

2017-re nézve az ellenőrök kísérleti jelleggel új megközelítést alkalmaztak a kohézió területén, 
amely egyértelműbbé teszi, hogy hol állnak fenn továbbra is hiányosságok az Európai Bizottság 
szintjén, illetve a tagállamokban. Ez elősegíti az elszámoltathatóság fokozását és az uniós 
pénzügyek kezelésének javítását. Az ellenőrök szándékuk szerint ezt a projektet az elkövetkező 
évben más kiadási területekre is kiterjesztik. 

Az Unió költségvetéséről szóló éves jelentés, az Európai Fejlesztési Alapokról szóló éves jelentés 
és a „2017: A számvevőszéki ellenőrzésről röviden” című összefoglaló dokumentum a következő 
címen érhető el: http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/AR2017.aspx  
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