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Luxembourg, 2021. január 28.

2021-ben az uniós számvevők figyelmének
középpontjában fognak állni a COVID járvánnyal
kapcsolatos fellépések
Amint az Európai Számvevőszék a ma közzétett 2021. évi ellenőrzési tervében bejelentette, az
idei évben minden negyedik számvevőszéki ellenőrzés a COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatos
uniós válaszlépésekkel és a Next Generation EU (NGEU) gazdaságélénkítő csomaggal foglalkozik
majd. A következő öt évben az uniós számvevők célja lesz ezenkívül az is, hogy elősegítsék az
Európai Unió ellenállóbbá és fenntarthatóbbá válását, és azt, hogy az Unió kiálljon az alapjául
szolgáló értékek mellett. Az intézmény – szintén a mai napon közzétett – új, 2021–2025. évi
stratégiája szerint a számvevők továbbra is arra fognak törekedni, hogy szilárd ellenőrzési
bizonyosságot nyújtsanak a polgároknak, javítsák az uniós fellépések elszámoltathatóságát és
átláthatóságát, és ellenőrizzék, hogy az Unió milyen teljesítményt nyújt a legfontosabb
területeken.
„2021. évi munkaprogramunkkal kezdetét veszi az új stratégiánk, amely egészen 2025-ig
megszabja az Unió független külső ellenőreként végzendő munkánk irányát – jelentette ki KlausHeiner Lehne, az Európai Számvevőszék elnöke. – Az uniós polgárok ezentúl is számíthatnak ránk
az Unió jövője szempontjából meghatározó témákban: ellenőrzéseink azokra a területekre
irányulnak majd, ahol a legtöbbet érhetünk el általuk, kiemelve a jól működő területeket, és
rámutatva az esetleges hiányosságokra. Ez azokra az új uniós intézkedésekre is vonatkozik,
amelyek célja, hogy védelmet nyújtsanak a polgároknak a világjárvány káros hatásai ellen.”
Az uniós számvevők 2021-re és az azt követő évekre szóló munkaprogramjában 73, 2021-ben és
2022-ben közzétenni tervezett különjelentés és áttekintés szerepel, amelyek a következő négy
stratégiai területtel foglalkoznak:
•
•
•
•

az Unió gazdasági versenyképessége és kohéziója,
az éghajlatváltozással és az erőforrásokkal kapcsolatos kihívások,
biztonság és európai értékek,
költségvetési politika és közpénzgazdálkodás.

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék 2021–2025. évi stratégiájáról, valamint a 2021-re és az azt
követő évekre vonatkozó munkaprogramjáról.
A dokumentumok teljes szövege letölthető a www.eca.europa.eu weboldalon.
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Ezek a kiadványok egyes kiválasztott területeken vizsgálják az uniós fellépések teljesítményét,
többek között ezeken: az oltóanyagok beszerzése, a világjárvány alatti élelmiszer-biztonság és
szabad mozgás, a nemzeti gazdaságélénkítési tervek, az iskolák digitalizációja, az e-kormányzás, a
körforgásos gazdaság, az éghajlatpolitikai szempontok horizontális figyelembevétele, a
fenntartható halászat, a közös agrárpolitikát érintő csalások elleni küzdelem, az Európai Határ- és
Partvédelmi Ügynökség (Frontex), az uniós bankfelügyelet és a jogalkotók lobbitevékenysége.
A számvevők az uniós kiadásokkal és a szakpolitikák végrehajtásával kapcsolatos fő kockázatok
értékelése alapján választották ki ezeket a területeket.
A következő öt évben a Számvevőszék tovább dolgozik az uniós beszámoló ellenjegyzésével és a
kiadások szabályszerűségének vizsgálatával kapcsolatos ellenőrzési koncepciójának
továbbfejlesztésén. Ennek során figyelembe veszi a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret és az
NGEU gazdaságélénkítő csomag szerteágazó hatásait is, amelyek az uniós költségvetés
finanszírozását és felhasználását is befolyásolni fogják, ideértve a saját források új típusait,
valamint a hangsúly esetleges eltolódását a támogathatósági szabályokról a teljesítménnyel
kapcsolatos szempontok felé. A Számvevőszék ezenfelül ellenőrzési munkája során még
intenzívebben együtt kíván működni a csalások feltárására szakosodott uniós szervezetekkel, és a
csalás elleni küzdelem részeként ellenőrizni fogja, hogy az egyes uniós kiadási programok
esetében jelentős-e a csalás kockázata.
Az Európai Számvevőszék fő feladata az uniós forrásokat irányító és uniós szakpolitikákat
végrehajtó szervek elszámoltathatóságának biztosítása. A jelenlegi elszámoltathatósági és
ellenőrzési hiányosságok orvoslása érdekében a számvevők törekedni fognak arra, hogy
egyértelműbb és szélesebb körű ellenőrzési felhatalmazást szerezzenek, mégpedig nemcsak az
uniós szervek, hanem – az eddigi gyakorlattól eltérően – az Unió működése szempontjából
releváns kormányközi struktúrák esetében is.
Háttérinformációk
Az Európai Számvevőszék feladata annak ellenőrzése, hogy az uniós pénzeszközöket a vonatkozó
szabályoknak és jogi előírásoknak megfelelően szedték-e be, költötték-e el és könyvelték-e le,
továbbá hogy hatékonyan és eredményesen, az uniós polgárok érdekében használták-e fel
azokat. Ellenőrzési jelentései és véleményei alapvető elemek az Unió elszámoltathatósági
láncában, mivel hozzájárulnak az uniós szakpolitikák és programok végrehajtásáért felelős
szervezetek – a Bizottság, az egyéb uniós szervek és a tagállami hatóságok –
elszámoltathatóságához. Segítségükkel az uniós polgárok jobban átlátják azt is, hogyan
igyekeznek az Unió és a tagállamok megfelelni a jelenlegi és a jövőbeni kihívásoknak.
A Számvevőszék 2021–2025. évi stratégiája és 2021. évi munkaprogramja jelenleg angol nyelven
érhető el a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu); hamarosan megjelenik a többi uniós nyelvi
változat is.
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