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Az Európai Unió 2018–2020-ban: Kihívásokkal teli környezet

A 2018–2020-as évek döntő fontosságú időszak lesznek az Európai Unió számára. Alapvető döntések állnak az Unió 
előtt. Az Unió általános politikájában, az uniós pénzgazdálkodásban és a szakmai környezetünkben bekövetkező 
változások számottevő kihívásokat jelentenek, ám egyben lehetőségeket is kínálnak az Európai Számvevőszék 
számára (lásd: ábra).

� Technológia: 
adatbányászat, digitális 
ellenőrzés, nyílt forráskód
� Értékelési módszerek 
(társadalomtudományiak is)
� Változik az értékelő 
környezet
� Nemzetközi számviteli és 
könyvvizsgálati standardok és 
módszerek
� Kommunikáció más 
ellenőrökkel (pl. legfőbb 
ellenőrző intézmények/INTO-
SAI, EUROSAI, Kapcsolattartó 
Bizottság)
� A munkatársak 
képességeinek fejlesztése

� Az Unió �nanszírozásának 
egyre összetettebb volta, 
a Brexit kihatásai
� „Eredményközpontú 
költségvetés”
� A belső kontrollrendszerek 
nagyobb érettsége/meg-
bízhatósága
� A TPK és az éves költség-
vetések rugalmatlansága
� Az uniós kiadások és az uniós 
célkitűzések összehangolása
� A 2014–2020-as TPK 
értékelése
� Milyen legyen a 2020 utáni 
TPK?

� Olyan jelentős szakpolitikai 
kihívások, mint a migráció, 
a biztonság, a pénzügyi 
válság, az éghajlatváltozás, 
a Brexit, az emberekbe és az 
infrastruktúrába való 
beruházás, a szabad 
kereskedelem és 
a globalizáció
� Új szakpolitikai területek és 
eszközök
� Adminisztratív intézkedések 
és szabályozás révén (azaz 
kiadások nélkül) elért hatás
� Az „Európa 2020” értékelése
� Mi jön az „Európa 2020” 
után?
� Az Európai Unió gazdasági 
és pénzügyi irányításának 
elmélyítése

SZAKMAI 
KÖRNYEZET

UNIÓS 
PÉNZGAZDÁLKODÁS

UNIÓS 
SZAKPOLITIKA 

Kezelendő 
kihívások 

és kihasználandó  
lehetőségek 

a Számvevőszék 
2018–2020-as 
stratégiájában

Kihívások és lehetőségek a Számvevőszék környezetében
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Csökken az Unióba vetett bizalom, ha az uniós többletérték nem kézzelfogható

A kihívások fejlesztésre és hatékonyságnövelésre is alkalmat adnak, ugyanakkor megterhelik az Unió erőforrásait 
és kapacitásait, és kockázatot jelentenek az értékarányosságra és a kívánt hatás elérésére nézve. Az előttünk álló 
kihívások sikeres kezeléséhez információkra támaszkodó, megfelelő döntéshozatalra, a prioritások jó megha-
tározására van szükség. Legyen látható az emberek számára, hogy az Unió feddhetetlenül és a jogállamiság elvei 
szerint jár el, körültekintően költi el az adófizetők pénzét, nyilvánvalóvá teszi célkitűzéseit és megvalósítja az ígért 
eredményeket.

Ha az uniós pénzzel és uniós fellépés révén elért pozitív eredmények nem kézzelfoghatóak, akkor csökkenni fog 
a polgároknak az Unióba vetett bizalma. Az Unió polgárai úgy érzik, hogy intézményeik távol állnak tőlük, és ez ma 
már létében fenyegeti az Uniót.

2018–2020-ban a Számvevőszék továbbra is részt vesz az Unió 
előtt álló kihívások kezelésében

Meggyőződésünk, hogy a Számvevőszék megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy át tudja tekinteni az uniós ko-
rmányzás kihívásait és lehetőségeit, illetve az uniós források megfelelő felhasználását, s hogy a Számvevőszék mint 
független ellenőr segítségével az uniós polgárok meg tudják ítélni, megbízhatnak-e az uniós intézményekben mint 
számukra eredményeket felmutatni képes szervezetekben.

… mert ez alapvető célunk

A Számvevőszék 2017-ben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A Számvevőszéknek az Unió külső ellenőreként 
alapvető célja, hogy elősegítse az Unió pénzgazdálkodásának javítását, az elszámoltathatóság és átláthatóság 
fokozását, és hogy az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedjék. A Számvevőszék 
felhívja a figyelmet a kockázatokra, bizonyosságot nyújt, jelzi a hiányosságokat és a sikereket, és iránymutatással 
szolgál az uniós döntéshozóknak és jogalkotóknak ahhoz, hogyan javítsák az uniós szakpolitikák és programok 
irányítását és hogyan tegyék lehetővé az európai polgárok számára, hogy megismerhessék pénzük felhasználásának 
mikéntjét.
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… mert ilyen értékeket képviselünk

Értékeink az elszámoltathatóság, az átláthatóság, a szakszerűség, az integritás, a pártatlanság és a válaszkészség.

… és mert stratégiai lépésekre készülünk

Egész 2018–2020-as stratégiánkat célként jellemzi az 
uniós többletérték teremtése azáltal, hogy lehetővé 
tesszük az uniós polgárok, a döntéshozók és a végre-
hajtásban részt vevők számára az uniós költségve-
tések, szakpolitikai területek és szabályozás újszerű 
és időszerű megismerését és megértését. Céljául tűzi 
ki a Számvevőszék annak meghatározását, hogy az 
Unió hatásköre milyen konkrét szakpolitikai terül-
etekre vonatkozik, mit sikerült elérni e hatáskörök 
gyakorlásával, és milyen lépések szükségesek 
a jövőbeli kihívások leküzdéséhez. Függetlenségünk, 
kapacitásunk és erőforrásaink révén támogatni 
fogjuk a nyilvános ellenőrzést, a fejlesztést, az in-
novációt és a tanulást az uniós közszférában, s ez-
zel hozzájárulunk ahhoz, hogy a jelen kihívásainak 
kezelését illetően megszilárduljon az Unióba és az uniós intézményekbe vetett bizalom.

A Számvevőszék fő termékei
- Az éves jelentések tartalmazzák az uniós költségvetés és az Európai 

Fejlesztési Alapok pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzéseinek 
eredményeit, de foglalkoznak költségvetési gazdálkodási és 
teljesítménnyel kapcsolatos szempontokkal is.

- A különjelentések adott kiadási vagy szakpolitikai területekre, illetve 
költségvetési vagy irányítási kérdésekre vonatkozó teljesítmény- és 
szabályszerűségi ellenőrzések eredményeit mutatják be.

- Az áttekintő jellegű kiadványok lehetnek például állapotfelmérések és 
tájékoztató anyagok.

- Kibocsátunk véleményeket a pénzgazdálkodást jelentősen befolyásoló új 
vagy átdolgozott jogszabályokról.

- Különálló éves jelentéseink az uniós ügynökségekről, decentralizált 
szervezetekről és közös vállalkozásokról szólnak.

A 2018–2020-as időszakra kitűzött stratégiai céljaink

Ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk a kihívásokhoz és ki tudjuk aknázni az új lehetőségeket, az uniós polgároknak 
és képviselőiknek nyújtott szolgáltatásainknak igazodniuk kell a változásokhoz. A következő három évben tökélete-
síteni kívánjuk termékeinket (lásd: szövegdoboz), és a jelenlegi uniós pénzgazdálkodással összefüggésben azáltal 
növeljük megbízhatósági nyilatkozatunk többletértékét, hogy termékeinket teljesítményközpontúbbá, célközön-
ségeink tájékoztatását célirányosabbá, belső munkafolyamatainkat termékorientáltabbá tesszük.
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A jelenlegi uniós pénzgazdálkodással összefüggésben 
növeljük a megbízhatósági nyilatkozat többletértékét

Az Unió pénzgazdálkodásába vetett bizalom erősíthető, ha az uniós polgárok és 
képviselőik biztosak lehetnek az alkalmazandó szabályok betartásában. Az Unió beszá-
molójának megbízhatóságát, valamint az alapul szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló megbízhatósági nyilatkozatunk hozzájárult az uniós sza-
bályok betartásának jelentős mértékű javulásához (lásd: szövegdoboz). Az irányítási 
és kontrollrendszerek terén elért kedvező fejlemények alkalmat adnak arra, hogy új 
szemszögből tekintsünk a megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési módszerre. A megbízhatósági 
nyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzésünk jelenleg elsősorban a kifizetésekből vett nagyméretű reprezentatív 
véletlenszerű minta közvetlen szabályszerűségi tesztelésén alapul.

A 2018–2020-as időszakban úgy fogjuk átalakítani a megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési mód-
szerünket, hogy ki tudjuk használni az uniós pénzgazdálkodás helyzetének javulását (lásd alább). Figyelmünket 
és erőforrásainkat ily módon annak értékelésére 
összpontosíthatjuk, hogy az Unió fel tud-e mutatni 
eredményeket a polgárai számára, valamint szük-
ség esetén célzottan vizsgálhatjuk az uniós pénz-
gazdálkodás egyes szabályszerűséggel kapcsolatos 
kérdéseit.

A megbízhatósági nyilatkozattal kapcsola-
tos ellenőrzési módszer 2018 és 2020 között 
a Számvevőszéknek a Szerződésben foglalt megbíza-
tása alapján, a nemzetközi közszektorbeli ellenőrzési 
standardokkal teljes összhangban folytatódik. 
Értékelni fogjuk az ellenőrzött szervezetek által 
szolgáltatott jogszerűségi és szabályszerűségi 
információk felhasználásának lehetőségeit, beleértve az általuk meghozott korrekciós intézkedéseket is. Ezzel az 
ellenőrzési módszerrel több minőségi elemet lehetne bevonni, és várhatóan csökkenteni lehetne a kifizetések 
Számvevőszék általi közvetlen tesztelését. Megbízhatósági nyilatkozatunk kidolgozása ezzel költséghatékonyabbá 
válna, és nem növelné az ellenőrzési és kontrolltevékenységekkel kapcsolatos terhelést. Erről szorosan egyeztetni 
fogunk az érintett felekkel és az ellenőrzött szervezetekkel.

A megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési módszer kialakítása párhuzamosan zajlik majd 
a Számvevőszék éves jelentésének tágabb körű megújításával, melynek részeként erősödni fog a tagállamokban 
és a régiókban zajló uniós fellépésekre vonatkozó éves teljesítménybeszámolás és tájékoztatás (lásd: a következő 
stratégiai cél alá tartozó kezdeményezések).

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az elmúlt húsz 
évben jelentős mértékben hozzájárult az uniós pénzgazdálkodás 
javulásához
- 2007 óta kedvező ellenőri vélemény az Unió beszámolójának 

megbízhatóságáról
- Jóval kevesebb hiba az uniós kifizetésekben
- Nagyobb elszámoltathatóság és átláthatóság az uniós pénzgazdálkodásban
- Jobb kontrollrendszerek révén a Bizottság és a tagállamok szintjén javult 

a hibák megelőzése, feltárása és mérése
- Javultak a hibák észlelését követő korrekciós intézkedések
- A jogalkotás minőségének javítása egyszerűsítéshez vezetett
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Az uniós fellépések teljesítménnyel kapcsolatos szempon-
tjainak előtérbe helyezése

Az uniós polgárok és képviselőik nemcsak azt várják el, hogy pénzük elköltése az 
alkalmazandó szabályok szerint történjék, hanem azt is tudni kívánják, hogy megvaló-
sultak-e a tervezett eredmények. Az uniós alapok és szakpolitikák többletértékéről és 
teljesítményéről már intézményünk működésének kezdete óta rendszeresen beszá-
molunk, ám a jelen új kihívásokkal és lehetőségekkel szolgál. 2018 és 2020 között 
a következő módokon fogjuk termékeinket a teljesítményértékelésre összpontosítani.

Az uniós fellépés többle-
tértékének alaposabb 
felmérése

A jövőben gyakrabban fogunk foglalkozni a teljesítménnyel kapcsolatos olyan tényleges kérdésekkel, mint a tervezett ered-
mények és hatások elérése, vagy az egyes uniós fellépések jelentősége az Unió polgárai számára. Tekintettel az uniós reformok 
végrehajtására irányuló nyomásra, lehetőség szerint vizsgálni fogjuk azt is, hogy a kívánt eredmény elérésére az uniós szintű 
fellépés volt-e a legjobb megoldás, és hogy egy adott finanszírozás vagy szakpolitika célkitűzéseinek szempontjából több vagy 
kevesebb uniós szintű beavatkozásra lenne-e szükség. Beszámolásunk során kiegyensúlyozottságra törekedve elismerjük az 
eredményeket és figyelembe vesszük az eredendő korlátokat.

Az uniós fellépés átfogó 
szemlélete

Uniós fellépésekre tagállami szintű, regionális vagy helyi közszektorbeli fellépésekkel párhuzamosan, többféle módon kerülhet 
sor, számos egymással összekapcsolódó szakpolitikai területen. Széles körű áttekintéseket fogunk végezni a különböző 
szakpolitikai területek uniós fellépéseiről, például ún. állapotfelmérések készítésével. Az uniós polgárok és képviselőik ezáltal 
egy nagyobb egész részeként tekinthetnek az Unió kiadásaira és adminisztratív intézkedéseire. Az ilyen átfogó értékelések 
segítségünkre lesznek annak meghatározásában is, hogy mely konkrét uniós intézkedések érdemelnek több figyelmet, célzott 
ellenőrzések formájában.

Gyors válaszadás az uniós 
fellépésekkel kapcso-
latos sürgető és célzott 
kérdésekre

Jelentéseink kihatása azok relevanciájától, minőségétől és időzítésétől függ. Termékeink időszerűségét azzal tervezzük javítani, 
hogy a legfontosabb témákra összpontosítunk (például ún. gyors különjelentések révén). Az időzítés különösen akkor fontos, 
ha munkánkra egy aktuális esemény vagy érintett felek sürgős kérése kapcsán van szükség. Ezen a téren új terméket fogunk 
bevezetni a szűk témakörre irányuló „gyorsvizsgálatok” formájában, amelyek célja egy-egy adott kérdéskörre vonatkozó, záros 
határidőn belüli ténymegállapítás.

Az uniós fellépések módsz-
ereinek és eredményeinek 
megfelelőbb összevetése

Nagyobb hangsúlyt kap az uniós alapok és szakpolitikák végrehajtása terén fellelhető követendő példák azonosítása és 
terjesztése. Mivel az uniós fellépések gyakran a tagállamokban valósulnak meg, az eltérő körülményektől és adminisztratív 
gyakorlatoktól függően helyszínenként különböző eredményekre lehet számítani. Az uniós alapok és szakpolitikák lehető 
legjobb végrehajtásának érdekében az ilyen eltéréseket, amikor az csak lehetséges és hasznos, a tanulságok kölcsönös levonása 
céljával értékelni fogjuk.

Ajánlásaink uniós fellé-
péseket javító hatásának 
növelése

Jelentéseinkben számos ajánlást teszünk az uniós források és adminisztratív intézkedések teljesítményének javítása céljával. 
Az általunk ellenőrzött szervezetek gyakorlati kihívásait szem előtt tartva gondoskodni fogunk róla, hogy a hiányosságok 
költséghatékony kezelésére tegyünk ajánlásokat. Szükség esetén a jogi keret esetleges hiányosságaival is foglalkozunk. Minden 
releváns javaslat hasznosulását szigorúan nyomon követjük, és e nyomon követés következtetéseit közzétesszük.

Az uniós fellépések 
teljesítményéről történő 
éves beszámolás

Az utóbbi években az érintett felek jelezték, hogy gyakoribb tájékoztatást igényelnek az uniós alapok teljesítményét illetően; 
az Európai Bizottság az eredményorientált költségvetésre irányuló kezdeményezés révén igyekszik fokozni a teljesítménybeszá-
molását. Tovább fogjuk fejleszteni az általános költségvetés, a többéves pénzügyi keret fejezetei és a legfontosabb uniós alapok 
teljesítményére vonatkozó rendszeres értékelésünket.

A csalás és korrupció 
elleni uniós fellépés jobb 
megismertetése

Munkánkkal hozzájárulunk az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez. 2018–2020-ban jobban meg fogjuk ismertetni a csalás és 
korrupció elleni uniós fellépést. Ennek részeként több információt fogunk adni a csalás és a korrupció kockázatairól, valamint az 
Európai Bizottság, más végrehajtó szervek és az OLAF megelőzési és felderítési rendszereinek minőségéről.
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Egyértelmű üzenetek közvetítése célközönségeink felé

Az uniós fellépésekre irányuló vizsgálataink csak akkor növelhetik az Unióba vetett bizal-
mat, ha eredményeinkről és ajánlásainkról világosan kommunikálunk. Ez annál fontosabb 
tényező, mert a döntéshozók és a megvalósítók figyelméért ma már számos információ-
forrás verseng. Az uniós fellépések javítására gyakorolt hatásunk attól függ, hogy milyen 
sikeresen tartunk kapcsolatot az érintett felekkel (lásd: szövegdoboz).

2018 és 2020 között javítani fogjuk és jobban ki 
fogjuk aknázni a partnereinkkel ápolt kapcsolatain-
kat, különösen az alábbi módokon.

A Számvevőszék kapcsolatot tart a következőkkel:
- a felügyeletért felelős politikai hatóságok (vagyis az Európai Parlament, az 

Európai Unió Tanácsa, a tagállami parlamentek és kormányok);
- az uniós alapok és szakpolitikák irányításáért felelős ellenőrzött 

szervezetek (elsősorban a Bizottság és a tagállami hatóságok);
- más számvevők (például a tagállamok legfőbb ellenőrzési intézményei);
- a média;
- egyéb partnerek (pl. egyetemek, agytrösztök, civil szervezetek és 

érdekcsoportok);
- és – amennyire csak lehetséges – közvetlenül az uniós polgárok.

Az EP, a Tanács és 
a tagállami hatóságok 
megszólítása

Az utóbbi években a Számvevőszék elmélyítette az Európai Parlamenttel ápolt együttműködését, pl. rendszeresebbé tette 
a szakbizottságokkal fenntartott kapcsolatait. Ahhoz, hogy sikeresen befolyásolhassuk az uniós pénzgazdálkodásra vonatkozó 
döntéshozatalt és más adminisztratív gyakorlatokat, termékeinknek és a vonatkozó ajánlásoknak el kell jutniuk a Tanácshoz és 
a tagállami hatóságokhoz is. Dolgozni fogunk azon, hogy mind politikai, mind technikai értelemben javítsuk az Unió Tanácsával, 
illetve a tagállami parlamentekkel és kormányokkal folytatott együttműködés minőségét. Ennek érdekében az uniós tudósítók 
mellett jobban figyelembe fogjuk venni az egyes tagországok médiaszínterét is. Munkatársaink és jelentéseink soknyelvű volta 
megkönnyíti ezt a folyamatot.

Az uniós szakpolitikai 
ciklus döntéshozatali 
pontjainak megcélzása

Az uniós alapokra és szakpolitikákra vonatkozó döntéshozatalnak van néhány meghatározó pontja: ilyen elsősorban a meglévő 
programok és rendeletek felülvizsgálata és megújítása, illetve az Unió többéves költségvetésének, a többéves pénzügyi keretnek 
az újratárgyalása. Javítani fogjuk jelentéseink és véleményeink időzítését, hogy azok akkor álljanak az Európai Parlament és 
a Tanács rendelkezésére, amikor szükségesek a releváns szabályozás felülvizsgálatához.

Alapvető üzenetek 
megfogalmazása és azok 
beépítése termékeink 
egész skálájába

A közelmúltban szélesítettük termékeink skáláját és növeltük mennyiségüket. Igyekszünk eredményesebben kiszűrni a több 
ellenőrzési területen végzett különböző feladataink során tett, több területre egyaránt érvényes megállapításainkat. Ennek az 
információnak a birtokában egységesebben tudjuk megfogalmazni alapvető üzeneteinket, jobban rá tudunk mutatni a számos 
különböző terület megállapításaiban közös horizontális kérdéskörökre, és mindezt igyekszünk termékeink egész skálájába 
beépíteni. Ezek az alapvető üzenetek így több figyelmet kapnak és nagyobb hatást érnek el.

A termékeinkről folyta-
tott párbeszéd folyama-
tosabbá tétele

Kommunikációnkat hagyományosan a végleges jelentéseink köré szervezzük. A jövőben a tervezett és folyamatban lévő 
munkáinkról, illetve olyan köztes eredményekről is jobban fogunk kommunikálni, mint például a kockázatelemzés és a tájékoztató 
anyagaink. Ha a külvilágot tevékenyebben tájékoztatjuk folyamatban lévő munkánkról, az jobbá teszi termékeinket és maximal-
izálja munkánk kihatását.
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Kiadványaink 
olvasmányosabbá és 
érdekesebbé tétele

Munkánk hatásának növeléséhez és a polgárokkal való jobb kapcsolattartáshoz jobban kidolgozott és igényesebben fogalmazott, 
világos felépítésű, a szakzsargont kerülő beszámolókra van szükség. Igyekezni fogunk, hogy az összegyűjtött bizonyítékok és az 
ellenőrzéseink során elemzett adatok érdekfeszítő egésszé álljanak össze.

Az érdekeltek fő cso-
portjainak megszólítása 
munkánk eredményeinek 
jobb kiaknázásával

Jelenleg termékeink egy-egy modellt követnek, például az éves jelentés és a különjelentések modelljét. Ezek a jelentések gyakran 
nagyon átfogó jellegűek, általában mégis csupán az ellenőrzésünk során összegyűjtött információk egy részét tartalmazzák. 
Ezenkívül a jelentésekben szereplő egyes fontos információk esetleg nem is jutnak el valamennyi érintetthez. Ezt a korlátot úgy 
tervezzük leküzdeni, hogy az érdekeltek legfontosabb csoportjainak igényei szerint a jelentésből más dokumentumfajtákat is 
származtatunk. Amennyiben ez megvalósítható, rendelkezésre bocsátjuk az alapul szolgáló adatsorokat is. Ezek a tájékoztató 
jellegű termékek több jelentésünk megállapításait foglalják össze, és esetleg más ellenőrök vagy értékelők munkájának eredmé-
nyeit is felhasználják.

Szervezetünknek az általunk létrehozott termékekhez való igazítása

2013–2017-es stratégiánk értelmében intézményünk átszervezéssel tette magát ru-
galmasabbá, hogy jobban összpontosíthasson legfontosabb tevékenységére, az 
ellenőrzésre. Továbbfejlesztett képességeinket mostantól a 2018–2020-as stratégiai 
céljaink szolgálatába állítjuk. Az elkövetkező években ellenőrzési tevékenységünk 
megújításához jobban fel fogjuk használni a technológia lehetőségeit, és szaktudásunkat 
jobban kamatoztatjuk termékeinkben.

Munkatársak Munkatársaink kulcsszerepet töltenek be, hiszen intézményünk nem működhet az ő szaktudásuk nélkül. A szakmai pályafutás 
meghosszabbodása és a munkaerő-toborzásra rendelkezésre álló források korlátozott volta miatt munkaerő-politikánk sarokkövei 
az egész életen át tartó tanulás és a belső mobilitás. Munkatársaink szaktudását és sokszínűségét az egyének közötti kapcsolatok 
ösztönzésével aknázzuk ki és növeljük tovább. Erősíteni fogjuk a munkatársaink és az intézményünkön kívüli szakértői közösségek 
közötti kapcsolatokat is.

Technológia A technológia messzire mutató innovációs lehetőségekkel kecsegtet az ellenőrzési munka terén. A nagy adathalmazok (big data) 
és a nyílt hozzáférésű adatok (open data) olyan lehetőségeket kínálnak, mint a korrelálás, a hálózati elemzések vagy a tömeges 
szövegelemzés. A kis költséggel járó adatvizualizációs eszközök megkönnyítik számunkra, hogy ellenőrzési megállapításokat tegyünk 
és azokat jobban kommunikáljuk jelentéseinkben. Ellenőrzéseink során teljes körűen ki fogjuk használni az új technológiákat.

Tervezés Gyors cselekvőképességünk és innovációs készségünk attól függ, hogyan irányítjuk jövőbeli munkánkat. Munkánk tervezésekor 
2018–2020-ra nézve öt átfogó prioritási területet veszünk figyelembe (lásd: szövegdoboz). Törekedni fogunk arra, hogy tervezési 
eljárásunk egyrészt jobban reagáljon az érdekeltek igényeire, másrészt rugalmasabban tudjon alkalmazkodni az uniós fejleményekhez.

A Számvevőszék prioritási területei a 2018 és 2020 közötti munkánk megtervezésében
- A természeti erőforrások fenntartható felhasználása és az éghajlatváltozás elleni küzdelem
- Beruházás a kohézióba, a növekedésbe és a társadalmi befogadásba
- A migráció, a biztonság és a globális fenntartható fejlődés kihívásai
- Jól működő egységes piac és fenntartható monetáris unió
- Az Unió elszámoltatható módon és hatékonyan történő finanszírozása és irányítása

Eljárás Ellenőrzésünk során szigorú eljárásokkal vizsgáljuk az ellenőrzött tények valós voltát, bevonva a Bizottságot és más ellenőrzött sz-
ervezeteket is. Ezenkívül olyan minőségbiztosítási rendszert működtetünk, amely mindegyik végtermékünk kidolgozásakor átfogja 
az ellenőrzés menetének egészét. Törekedni fogunk rá, hogy ellenőrzési folyamatunkat termékeink minőségének veszélyeztetése 
nélkül könnyítsük és gyorsítsuk tovább.



10

Záró megjegyzések: 2018–2020-ban is kivesszük részünket az 
Unióba vetett bizalom erősítéséből

A 2020-ig szóló stratégiai célokat 
követve független ellenőrzés útján 
feltárjuk, hogy az uniós kiadások és az 
Unió más fellépései terén mi az, ami 
működik, és mi az, ami nem. Ez segíthet 
az Unió működésének javításában és 
megértésében, ami hozzájárul az Unió-
ba vetett bizalom erősítéséhez. Olyan 
megbízhatósági nyilatkozatot fogunk 
kiadni, amely az uniós pénzgazdálkodás 
legfrissebb fejleményeinek fényében 
nagyobb többletértékkel jár, és amely 
a további fejlesztések mozgatórugója. 
Újabb jelentéseink behatóbban fogják 
tárgyalni az uniós polgárokat fogla-
lkoztató legfontosabb kérdést: „Milyen 
eredmények valósulnak meg az Unió 
pénze és beavatkozásai révén?” Termé-
keink nagyobb hatást fognak kifejteni, 
mivel jobban fogjuk kommunikálni 
eredményeinket. Végül belső szervezeti 
felépítésünknek köszönhetően termé-
keink teljesen ki tudják aknázni munka-
társaink képességeit, a technológiáink 
és szakértelmünk adta lehetőségeket.

Számvevői tekintélyünk azon alapul, 
hogy racionális érvekkel tudunk szolgál-
ni. A bizalom erősítése érdekében azon-
ban ellenőri munkánknak kapcsolódnia 
kell azokhoz a kérdésekhez, amelyek ma 
és a jövőben a tevékenységünk által leginkább érintett érdekelteket, az európai polgárokat foglalkoztatják. Végső 
soron az Európai Unió nem számokról, hanem az emberekről szól.

Segítjük az Unió 
működésének 
megértését

Segítjük az Unió 
működésének 

javítását

Megismertetjük, 
hogy mi az, ami 

működik az Unióban, 
és mi az, ami nem

Kivesszük részünket 
az Unióba vetett 

bizalom erősítéséből

Növeljük a 
meg-

bízhatósági 
nyilatkozat-

ban rejlő 
többletértéket

Előtérbe 
helyezzük az 
uniós fellépések 
teljesítménnyel 
kapcsolatos 
szempontjait

Egyértelmű üzeneteket közvetítünk 
célközönségeink felé

A 2018–2020-as 
stratégia 

alkotórészei: 
4 stratégiai cél

Mit akarunk elérni 
a 2018–2020-as 
stratégia révén?

Szervezetünket az általunk létrehozott 
termékekhez igazítjuk
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