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Európai Számvevőszék: az Unió pénzgazdálkodása immár 
harmadik éve folyamatos javulást mutat 

Ma közzétett 2018. évi éves jelentésében az Európai Számvevőszék azt állapítja meg, hogy az 
Unió beszámolója megbízható és valós képet ad az Unió pénzügyi helyzetéről. Immár a 
harmadik egymást követő évben fordul elő, hogy a számvevők korlátozott véleményt 
fogalmaznak meg a beszámoló alapjául szolgáló pénzügyi tranzakciók szabályszerűségéről. Ez 
azt jelenti, hogy az Unió 2018. évi kiadásainak jelentős része nem tartalmazott lényeges hibát, 
és hogy az ilyen hibák már nem általános érvényűek a kiadási területek tekintetében. A nagy 
kockázatú területeken – ilyen például a vidékfejlesztés és a kohézió – ugyanakkor a számvevők 
szerint még továbbra is vannak nehézségek. 

„A pénzgazdálkodás javulásának köszönhetően az Európai Unió immár a legmagasabb 
elszámoltathatósági és átláthatósági normáknak is megfelel a közpénzek felhasználása terén. 
Várakozásunk szerint a hivatalba lépő új Bizottság és a tagállamok továbbra is tartani fogják ezt 
a szintet – nyilatkozta Klaus-Heiner Lehne, az Európai Számvevőszék elnöke. – Az új jogalkotási 
ciklus és az új pénzügyi programozási időszak kezdete új lehetőségeket nyit meg az Unió előtt. A 
döntéshozóknak ezeket a lehetőségeket megragadva az uniós szakpolitikák és kiadások 
megtervezésekor az eredmények elérésére és többletérték teremtésére kell összpontosítaniuk.” 

Az uniós kiadások terén tapasztalt szabálytalanságok általános szintje nemigen változott az előző 
két évhez képest. A számvevők a 2018. évi kiadások hibaszintjét 2,6%-ra becsülik (ez az arány 
2017-ben 2,4%, 2016-ban pedig 3,1% volt). A hibák elsősorban a nagy kockázatú kiadási 
területeket – többek között a vidékfejlesztést és a kohéziót – érintették, ahol az uniós 
költségvetésből a korábban felmerült költségeket térítik meg a kedvezményezetteknek. Ezekre a 
kiadási területekre összetett szabályok és támogathatósági kritériumok vonatkoznak, ami hibákat 
eredményezhet. 

 
A számvevők szerint az Unió jelenleg – intézményi vezetésének megújítását és az ez évi európai 
parlamenti választásokat követően – jelentős válaszút előtt áll, és meg kell ragadnia a lehetőséget 
arra, hogy eredményeket mutasson fel. Mivel az uniós költségvetés az összes tagállam együttes 
bruttó nemzeti jövedelme legfeljebb 1%-ának felel meg, létfontosságú, hogy az uniós kiadások ne 
csak a szabályoknak feleljenek meg, hanem eredményeket is hozzanak. 
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A számvevők rávilágítanak továbbá az uniós költségvetési és pénzgazdálkodás előtt álló 
kihívásokra is, amelyek az új hosszú távú költségvetési ciklus előtt még nagyobb jelentőséget 
nyernek. A jelenlegi többéves pénzügyi keret (TPK) közel felét kitevő strukturális és beruházási 
alapok tagállami felhasználása a megújult lendület és az igénylések jelentősen megnövekedett 
összege ellenére 2018-ban továbbra is alacsony szintű maradt. A Bizottságnak intézkedéseket kell 
tennie annak érdekében, hogy az új, 2021 és 2027 közötti többéves pénzügyi keret első éveiben – 
a jelenlegi pénzügyi keret késedelmes igénylései miatt – ne kerüljön indokolatlan nyomás alá a 
kifizetési szükségletek alakulása. Ezenfelül az uniós költségvetés támogatta garanciák összegének 
növekedése (2018 végén 92,8 milliárd euró) súlyosbítja az uniós költségvetés kockázati 
kitettségét, és ezzel a kérdéssel az új TPK keretében szintén foglalkoznia kell a Bizottságnak. 
 

A szerkesztők figyelmébe 

2018-ban az uniós kiadások összesen 156,7 milliárd eurót tettek ki, ami az uniós tagállamok 
összes államháztartási kiadása 2,2%-ának, illetve az uniós bruttó nemzeti összjövedelem 1,0%-
ának felel meg. 2018-ban a „Természeti erőforrások” terület tette ki az ellenőrzött források 
legnagyobb részét (48%), míg a „Kohézió” területhez kapcsolódó kiadás 20%-ot, a 
„Versenyképesség” pedig 15%-ot képviselt. Az előző évhez hasonlóan a számvevők a „Kohézió” 
területét más tagállami ellenőrök munkáját és a bizottsági felügyeletet tekintetbe véve vizsgálták. 
 
A számvevők minden évben ellenőrzik az Unió bevételeit és kiadásait, és megvizsgálják, hogy 
megbízható-e az éves beszámoló, valamint hogy a bevételi és kiadási tranzakciók megfelelnek-e 
az alkalmazandó uniós és tagállami szabályoknak. 
 
Az Unió beszámolójának elkészítése a nemzetközi költségvetési számviteli standardokon alapuló 
számviteli szabályok alkalmazásával történik. A beszámoló bemutatja az Unió pénzügyi helyzetét 
a 2018. évi pénzügyi év végén és az ebben az évben elért pénzügyi teljesítményét. Az Unió 
pénzügyi helyzete az uniós szervezetek rövid és hosszú lejáratú eszközeinek és forrásainak év végi 
állapotát jelenti. 

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 a számvevők 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 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. 

Az Európai Számvevőszék az Európai Unió független külső ellenőre. 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. 
A Számvevőszék felhívja a figyelmet a kockázatokra, bizonyosságot nyújt, jelzi a hiányosságokat 
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és a követendő példákat, és iránymutatással szolgál az uniós döntéshozóknak és jogalkotóknak 
ahhoz, hogy javítani tudják az uniós szakpolitikák és programok irányítását. 
 
Az Unió költségvetéséről szóló éves jelentés, az Európai Fejlesztési Alapokról szóló éves jelentés 
és a „2018: A számvevőszéki ellenőrzésről röviden” című összefoglaló dokumentum a következő 
címen érhető el: eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/AR2018.aspx
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