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Európai Számvevőszék: A COVID-19 járvány kapcsán tett intézkedések 

Az Európai Számvevőszék megtette a szükséges lépéseket, hogy amennyire ebben az emberpróbáló időben lehetséges, 
továbbra is eredményesen el tudja látni uniós közpénzellenőrzési feladatait, és a COVID-19 világjárvány idején is időszerű 
ellenőrzési jelentéseket, véleményeket és áttekintéseket készíthessen. Hálával tartozunk ugyanakkor mindazoknak, akik 
most Luxemburgban, az Európai Unióban és világszerte életeket mentenek és küzdenek a világjárvány ellen. Továbbra is 
elkötelezetten támogatjuk a luxemburgi kormány közegészség-védelmi politikáját. Enyhíteni igyekszünk a jelenlegi 
egészségügyi válság munkatársainkra gyakorolt hatását, és óvintézkedéseket tettünk, hogy a lehető legkisebbre 
csökkentsük az őket és családjukat érintő kockázatokat. 

Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2020. április 15. 

Európai Számvevőszék: A nagyobb rugalmasságnak és az 
elszámoltathatóságnak egyensúlyban kell lennie, amikor 
uniós strukturális alapok felhasználásával enyhítik a COVID-
19 járvány hatásait 

Az Európai Bizottság az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) felhasználási 
szabályainak ideiglenes lazítását javasolja, hogy ezzel segítse a tagállamokat a COVID-19 járvány 
hatásainak enyhítésében. A tagállamoknak ugyan a lehető leghamarabb hozzá kell tudniuk férni az 
uniós támogatáshoz, ám az Európai Számvevőszék új véleménye szerint a hatályos eljárások lazítása 
kockázatokat is hordoz magában. 

A Bizottság javaslata a COVID-19 válságra adott uniós válasz része. Kivételes intézkedésként a 
Bizottság új szabályokat javasol annak érdekében, hogy az esb-alapok gyorsabban jussanak el a 
tagállamokhoz, és nagyobb rugalmasságot biztosítana számukra ahhoz, hogy az uniós támogatást oda 
irányítsák, ahol arra a legnagyobb szükség van. Így például lehetővé tenné, hogy a tagállamok 100%-os 
uniós finanszírozást igényeljenek úgy, hogy ahhoz nem nyújtanak saját társfinanszírozást, és az sem 
volna előírás, hogy a támogatás egy meghatározott részét olyan kulcsterületekre fordítsák, mint a 
kutatás vagy az éghajlat-politika. Emellett könnyebben csoportosíthatnának át forrásokat egyes 
programjaik és régióik között, és maguk dönthetnének arról, hogy hova irányítsák azokat. 

https://www.eca.europa.eu/
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„A jelenlegi helyzetben minden rendelkezésre álló pénzügyi eszköz sürgős mozgósításával kell kezelni a 
COVID-19 járvány hatásait az egészségügyet, a vállalkozásokat és a polgárokat illetően” – nyilatkozta 
Iliana Ivanova, a véleményért felelős számvevőszéki tag. „A Bizottság által rövid távra javasolt 
lépések szükségesek ahhoz, hogy támogassa a tagállamokat a válság hatásainak enyhítésében, de 
meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, és a javaslat nem vezethet komoly kompromisszumokhoz az 
elszámoltathatóság tekintetében.” 

A számvevők észrevételezik, hogy a javaslat nem részletezi, milyen jellegűek legyenek a 
válságreagálási képességek erősítését célzó műveletek. Rámutatnak arra is, hogy az esb-alapokból a 
járványhelyzeti reagálásra fordított összegekről a Bizottság, illetve a jogalkotók nem rendelkeznének 
könnyen hozzáférhető megbízható információkkal, ami befolyásolhatná az uniós polgárok felé az 
alapok felhasználásával kapcsolatos elszámoltathatóságot. 

A számvevők szerint a Bizottságnak gondosan nyomon kell követnie a helyzet alakulását azt 
biztosítandó, hogy az ideiglenes és rendkívüli intézkedések csak addig legyenek érvényben, amíg azt a 
kivételes helyzet megköveteli. Míg egyes intézkedések csak egy meghatározott időszakra maradnának 
érvényben, mások akár 2023 végéig, a jelenlegi program kifizetési időszakának végéig is 
fennmaradhatnának. Ilyen módon a tagállamok finanszírozni tudnák válságreagálási műveleteiket és a 
COVID-19-cel kapcsolatban már meghozott intézkedéseiket. 

A Bizottság javaslatát a két jogalkotó – az Európai Parlament és a Tanács – jelenleg tárgyalja, és 
várhatóan az elkövetkező hetekben sor kerül a véglegesítésére. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az európai strukturális és beruházási alapok felhasználásáról szóló uniós rendeletnek a COVID-19 
kitörése nyomán történő módosításáról szóló 3/2020. sz. számvevőszéki vélemény az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel összhangban 
megfogalmazott kérése nyomán született. A vélemény jelenleg angol nyelven elérhető a 
Számvevőszék eca.europa.euhonlapján, és hamarosan más nyelveken is hozzáférhető lesz. 
A számvevők korábban (2018) már kiadtak egy véleményt a 2021–2027-re vonatkozó közös 
rendelkezésekről szóló rendeletjavaslatról, és hamarosan újabb véleményt bocsátanak ki a 2021–
2027-re vonatkozó közös rendelkezésekről szóló módosított rendeletjavaslatról. 

A véleménnyel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45 510 / M: (+352) 621 55 22 24 
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