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Az Európai Számvevőszék egyértelmű és hivatalos felhatalmazást 
kér az Európai Valutaalap ellenőrzésére 

A Számvevőszék ma közzétett véleménye szerint világosabban meg kell határozni, hogy mi legyen a szerepe az 
Európai Számvevőszéknek mint a javasolt Európai Valutaalap (EMF) külső ellenőrének. A Számvevőszék 
javasolja továbbá, hogy a Valutaalap felügyelete során az Európai Parlament vegye figyelembe a 
Számvevőszék munkájának eredményeit. 

Az Európai Bizottság javaslata szerint az euróövezetbe tartozó, súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdő 
országoknak pénzügyi támogatást nyújtó Európai Stabilitási Mechanizmus utódjaként létre kell hozni az Európai 
Valutaalapot. Az Európai Stabilitási Mechanizmus kívül esik az Európai Unió költségvetésén, mivel tőkéjét az erre 
irányuló megállapodás értelmében a tagállamok biztosítják. 

A véleményben a Számvevőszék pozitívan értékeli a Bizottság javaslatát, de hangsúlyozza, hogy az új 
valutaalaphoz megbízható elszámoltathatósági keretre, továbbá a Számvevőszék külső ellenőrzési véleményén 
alapuló parlamenti felügyeletre lesz szükség. Az elszámoltathatóság növeléséhez és a nyilvános ellenőrzés 
megerősítéséhez a Számvevőszék szorgalmazza egy arra szolgáló egyértelmű és hivatalos eljárás bevezetését, 
hogy az ellenőrzési jelentéseket is figyelembe vegyék a zárszámadási eljárás során. A Bizottság jelenlegi 
javaslatában az szerepel, hogy az EMF tekintetében a pénzügyi szabályszerűséget, a megfelelést, a teljesítményt 
és a kockázatkezelést a Számvevőszék, magán könyvvizsgálók és a Valutaalap saját számvevő testülete 
ellenőrizze. 

„Üdvözöljük az uniós jogi keretbe beágyazott Európai Valutaalap létrehozására irányuló bizottsági javaslatot – 
jelentette ki Alex Brenninkmeijer, a véleményért felelős számvevőszéki tag. – Az ellenőrzési megbízatások 
megtöbbszörözése azonban az egymással ellentétes vélemények, illetve a vélemények ismétlődése vagy átfedése 
kockázatának elkerülése érdekében általában elkerülendő.” 

A Számvevőszék szerint a költséges párhuzamosságok elkerülése érdekében a vonatkozó jogszabályokban 
egyértelműen meg kell határozni az intézmény mint az EMF független külső ellenőre szerepét, és azt is 
egyértelművé kell tenni, hogy a magán könyvvizsgáló cégek és egyéb ellenőrök tevékenysége e tekintetben 
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kiegészítő jellegű. Amennyiben ezt nem pontosítják, az egyéb megbízások esetleg a Számvevőszék külső ellenőri 
megbízatásának kizárásaként értelmezhetőek. 

A Számvevőszék emellett a jelenlegi Európai Stabilitási Mechanizmus ellenőrzési és elszámoltathatósági 
keretével kapcsolatos több jelentős nehézséget is felsorol. Véleménye szerint a számvevő testület tagjainak 
hivatali ideje túl rövid és a testület igen csekély mértékben számol be ellenőrzési megállapításairól. Az Európai 
Stabilitási Mechanizmusra irányuló teljesítmény-ellenőrzés és értékelés szintén korlátozott mértékű. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Unió vezetői által megszabott politikai iránymutatás szerint a javasolt reformot két lépésben kell végrehajtani. 
2018 végéig készülnek el az Európai Stabilitási Mechanizmust (ESM) megerősítő főbb elemei, és ezen belül 
lépések történhetnek az ESM szerepének és irányításának további megerősítésére is. A reform ezen első 
szakasza úgy tesz eleget a bizottsági javaslatnak, hogy közben fenntartja az ESM kormányközi jellegét. Hosszabb 
távon pedig az ESM tagállamai és az Unió fontolóra vehetik az ESM teljes beemelését az Unió jogi keretébe. 

Az Európai Számvevőszék pénzügyi hatással járó – új vagy felülvizsgált – jogszabályokra irányuló javaslatok 
véleményezésével is hozzájárul az uniós pénzgazdálkodás javításához. E véleményeket a jogalkotó hatóságok – 
az Európai Parlament és a Tanács – felhasználják munkájuk során. 

A javasolt Európai Valutaalap (EMF) elszámolhatósági és ellenőrzési keretéről szóló 2/2018. sz. számvevőszéki 
vélemény angol nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu); a többi nyelvi változatot szintén 
hamarosan közzétesszük. 
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