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Európai Számvevőszék: az átfogó szakpolitikai 
prioritásokat jobban be kell építeni az uniós 
költségvetésbe 
 
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint nagy különbségek vannak aközött, ahogy az 
Európai Bizottság az éghajlatváltozásra, a biológiai sokféleség megőrzésére, a nemek közötti 
egyenlőségre, a fenntartható fejlődésre, illetve a digitális átállásra vonatkozó egyes átfogó 
uniós szakpolitikai prioritásokat beépítette az uniós kiadási programokba. A számvevők 
következtetése szerint a prioritások közül a nemek közötti egyenlőség érvényesül a 
legkevésbé az uniós költségvetésben. Emellett jelentősek a különbségek arra nézve is, hogy a 
Bizottság hogyan méri az uniós költségvetés hozzájárulását az öt legfontosabb horizontális 
szakpolitika megvalósításához, és hogyan számol be ez utóbbiról. 
 
„A Bizottságnak jobban be kell építenie teljesítménymérési keretébe az Unió átfogó szakpolitikai 
prioritásait, különösen a nemek közötti egyenlőség, a digitális átállás és a fenntartható fejlődési 
célok tekintetében, figyelembe véve egyúttal e megközelítés költségeit és megvalósíthatóságát – 
nyilatkozta François-Roger Cazala, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Javítania kell a 
Bizottságnak azt is, hogyan számol be a több területet érintő szakpolitikai prioritásokat illetően, 
világosabbá téve minden felhasznált euró megtérülését, és jobban rá kell mutatnia, hogy mely 
kiadások segítik elő egyidejűleg több horizontális szakpolitikai prioritás megvalósulását.” 
 
A Bizottság arról számolt be, hogy teljes mértékben beépítette a legfontosabb átfogó uniós 
szakpolitikai prioritásokat az uniós költségvetési programokba, ám a számvevők jelentős 
különbségeket találtak egyfelől a nemek közötti egyenlőség, másfelől az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és a biológiai sokféleség területei között. Az öt horizontális prioritást különböző 
mértékben ugyan, de beépítették a – például a kutatással, a mezőgazdasággal és a regionális 
fejlesztéssel kapcsolatos – uniós kiadási programokba, ugyanakkor a Számvevőszék 
megállapítása szerint az általános érvényesítési célok felé tett előrehaladásról a Bizottság 
túlságosan pozitív következtetésekkel állt elő. Míg az éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos prioritásokat többnyire megfelelően integrálták, addig az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljaival és a digitális átállással kapcsolatos prioritások beépítése részleges maradt, a 
nemek közötti egyenlőség szempontjai pedig még sokkal kisebb mértékben kerültek beépítésre. 
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Az éghajlat és a biológiai sokféleség tekintetében a Bizottság módszereket dolgozott ki a 
különböző programok kapcsolódó kiadásainak nyomon követésére, hogy kimutassa és 
beszámoljon arról, hogy mennyit fordít ezekre a prioritásokra, továbbá rendelkezik az uniós 
költségvetés hozzájárulásának mérésére szolgáló kerettel is. A Bizottság beszámolásmódja 
azonban nem pontos. Ez egyrészt a közelítő értékek alkalmazásából adódik, másrészt azok a 
hiányosságok okozzák, amelyeket a számvevők a kiadások túlbecslésével kapcsolatban már 
korábban feltártak. A Bizottság kevés információval szolgál arról, hogy az uniós programok 
milyen mértékben segítik elő a fenntartható fejlődési célok és a digitális átállás megvalósítását, 
míg a programok nemek közötti egyenlőséghez való hozzájárulásának mérésére szolgáló 
intézkedések ugyan javultak, de továbbra sem elégségesek. 
 
A Bizottság nyomon követi az éghajlatra és a biológiai sokféleségre fordított kiadásokat, és ezt a 
nemek közötti egyenlőség tekintetében is megkezdte. Arról azonban kevés információval szolgál, 
hogy az uniós kiadások egyszerre több prioritáshoz is hozzájárulnak-e. Nem méri továbbá azt 
sem, hogy az uniós kiadások milyen tényleges hatással járnak a horizontális prioritásokra, bár 
dolgozik az ilyen végeredmények mérésére szolgáló kísérleti projekten. 
 
Háttér-információk 
 
A Bizottság kiadási programok révén törekszik horizontális szakpolitikai prioritásainak 
megvalósítására. Célja, hogy ezeket fokozatosan beépítse az uniós költségvetés tervezésébe és 
felhasználásába, hogy a kiadási programok a saját programcéljaikon túl e prioritásokra is 
figyelmet fordítsanak. A különböző prioritásokhoz kapcsolódó források lehető legátláthatóbb 
elosztása, valamint az uniós költségvetés teljesítményének széles körű áttekintése érdekében 
fontos, hogy a horizontális szakpolitikák szerves részét képezzék az uniós kiadási programok 
tervezésének, végrehajtásának és értékelésének. 
 
A Számvevőszék idén első alkalommal számolt be átfogó módon az Unió horizontális 
szakpolitikai prioritásainak egészéről. A számvevők által megvizsgált 11 program az Unió 
többéves költségvetésének négy fejezete alatt 2021 végéig teljesített kifizetések 90%-át fedi le. 
Az öt prioritás a jelenlegi, 2027-ig tartó többéves uniós pénzügyi keret kiadásainak 
szempontjából is releváns. 
 
A Számvevőszék teljes éves jelentése az uniós költségvetés teljesítményéről (2021. év végi 
állapot) elérhető a Számvevőszék honlapján. Lásd még: a Számvevőszék korábbi jelentései az 
éghajlat-politikai beszámolásról, a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítéséről és a 
fenntarthatósági jelentésekről. 
 
A sajtó rendelkezésére áll 
a Számvevőszék sajtóirodája: press@eca.europa.eu 
Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – M: (+352) 621 552 224 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502 
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547  

 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=61103
http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=58678#:%7E:text=26%2F05%2F2021,the%20basis%20for%20gender%20mainstreaming.
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=%7B33690625-87C7-47C5-8BC5-9AC5E6BBB562%7D
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:damijan.fiser@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

