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Európai Számvevőszék

Küldetésnyilatkozat
Az Európai Számvevőszék a Szerződés által az uniós pénzügyek ellenőrzése céljából létrehozott
uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként elősegíti az Unió pénzügyi gazdálkodásának javítását, az elszámoltathatóság és átláthatóság fokozását, és az uniós polgárok pénzügyi
érdekeinek független őreként tevékenykedik.

Jövőkép
A Számvevőszék független és dinamikus, feddhetetlenségéről és pártatlanságáról ismert intézmény, melynek szakértelmét, munkájának minőségét és hatását tisztelet övezi, az uniós pénzgazdálkodás javítása terén nyújtott közreműködése pedig döntő fontosságú a munkájában érdekelt
felek számára.

Értékek
Függetlenség,
feddhetetlenség és
pártatlanság
Az intézményt, tagjait és
munkatársait egyaránt
függetlenség, feddhetetlenség és pártatlanság
jellemzi.
A Számvevőszék semmilyen utasításnak vagy külső
nyomásnak nem engedve,
pártatlanul, ugyanakkor az
érintettek véleményét
figyelembe véve végzi
ellenőrzéseit.

Szakmai színvonal

Értéktöbblet

Munkája során minden
szempontból példamutató
szakmai színvonalat tart
fenn.

Az általa készített releváns, időszerű és kiváló
minőségű jelentések
megalapozott megállapításokon és bizonyítékokon
nyugszanak, érdemben
foglalkoznak az érdekeltek
aggályaival, továbbá
erőteljes és irányadó
üzeneteket közvetítenek.

Az Unióban és világszerte
részt vesz a közpénzek
ellenőrzésének
továbbfejlesztésében.

A Számvevőszék hozzájárul az Unió irányításának
tényleges javításához és
az uniós pénzeszközök
kezelésének elszámoltathatóbbá tételéhez.

Kiválóság és
hatékonyság
Meglátja az egyénekben
rejlő értékeket, fejleszti
képességeiket, és jutalmazza a teljesítményt.
Eredményes kommunikációval erősíti
a csapatszellemet.
Munkájában minden
szempontból a lehető
leghatékonyabban jár el.
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Elnöki előszó

Kedves Olvasó!
2013 az uniós pénzgazdálkodás jövője szempontjából
fontos év volt. Az Európai Unió elfogadta a többéves
pénzügyi keretet, valamint az uniós költségvetésből
2014 és 2020 között eszközölt kiadásokra vonatkozó
jogszabályokat.
Az év során a Számvevőszék 77 jelentést, illetve
véleményt készített. Ezek a kiadványok a Számvevőszék pénzügyi, szabályszerűségi, illetve teljesítmény-ellenőrzéseinek az eredményei. Számos fontos
információt és ajánlást tartalmaznak az Unió pénzgazdálkodásának javításával és elszámoltathatóbbá
tételével kapcsolatban, a 2014–2020-as programozási
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időszakra vonatkozóan. A legfontosabb mondanivalók
közül számos ebben az éves tevékenységi jelentésben
is megtalálható.
2013 intézményünk fejlődése szempontjából is jelentős
év volt. Az első év telt el a Számvevőszék tevékenységeinek irányt mutató, a 2013–2017-es időszakra vonatkozó új stratégia végrehajtásából, amely stratégia
célja, hogy intézményünk a lehető legnagyobb mértékben járuljon hozzá az uniós nyilvános elszámoltathatóság javításához.
A stratégia része tíz olyan fő kezdeményezés, amelyet 2014 végéig kell teljesíteni ahhoz, hogy azok
megalapozzák a stratégia működését. 2013-ban ezek

Elnöki előszó

a kezdeményezések megfelelően haladtak előre. Kiemelendő, hogy a Számvevőszék új rendszert dolgozott ki a munkaprogram készítésére, és teljesítményellenőrzési gyakorlatát független társintézményi
értékelés (peer review) vizsgálta. Az értékelést végző
csoport 2014 első negyedévében teszi majd közzé
jelentését.
2013-ban, továbbra is a gazdasági és pénzügyi válságra adott válaszként, az Unió az Európai Központi Bank
(EKB) vezetésével a bankokra vonatkozóan egységes
felügyeleti mechanizmust (single supervisory mecha
nism, SSM) fogadott el a Gazdasági és Monetáris Unió
megerősítése céljából. Ezzel kibővül a Számvevőszék
szerepe az EKB hitelintézetek felügyeletével kapcsolatos elszámoltathatóságának biztosításában. Ez és az
Uniónak a jelenlegi pénzügyi és államadósság-válságra
adott egyéb válaszai számos új jogszabályi intézkedést,
a pénzügyi szektor felügyeleti rendszerének átalakítását és az érintett országok támogatására jelentős mértékű nemzetközi fellépést vonnak maguk után. Ezen
új uniós szintű fejlemények alapján a Számvevőszék
külön projektcsoport létrehozása mellett döntött az
Unió pénzügyi és gazdasági irányításával kapcsolatos
ellenőrzési kapacitása fejlesztése érdekében.
Fennállásának 35. évfordulójának alkalmából
a Számvevőszék tagjai, munkatársai és érdekelt felei
két esemény keretében gyűltek egybe, hogy kiemeljék
az intézmény jövőre való felkészülését. Az első ilyen
esemény egy magas szintű konferencia volt az európai irányítás és elszámolhatóság témájában, amelyen
felszólalt Herman van Rompuy, az Európai Tanács elnöke. A Számvevőszék továbbá hivatalosan felavatta új
épületét luxembourgi székhelyén, az eseményen részt
vett Jean-Claude Juncker, Luxemburg akkori miniszterelnöke is. Az új épület hozzájárul a csapatszellem
erősítéséhez is, hiszen lehetővé teszi, hogy a számvevőszéki tagok és az intézmény valamennyi munkatársa
egyetlen helyszínen dolgozhasson együtt.
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Noha az Európai Számvevőszék székhelye Luxembourgban található, az ellenőri csoportok a számvevőszéki jelentések készítéséhez szükséges bizonyítékok
gyűjtésekor az uniós pénzeszközök felhasználásának
bármely helyszínén megfordulhatnak. A 2013-as éves
tevékenységi jelentés áttekintést nyújt a helyszíni
ellenőrzésekről és az elkészült jelentésekről. Példaként
a Palesztin Hatóságnak nyújtott uniós támogatásra
irányuló számvevőszéki ellenőrzést mutatjuk be. Ez az
ellenőrzés szemléletes példa arra, hogy a Számvevőszék hogyan teljesíti küldetését, emellett tanúskodik
munkatársainak elhivatottságáról és szakmai hozzáértéséről is. E szakemberek tapasztalataira és kemény
munkájára mind intézményünk, mind az általa szolgált
polgárok mindig bizalommal hagyatkozhatnak.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
elnök
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Gyors áttekintés
a 2013-as évről
Tevékenységeink

A Számvevőszék irányítása

••Éves jelentések a 2012-es pénzügyi év uniós költségvetéséről és az Európai Fejlesztési Alapokról,
áttekinthetőbb és informatívabb formában.

••50 különálló éves jelentés az uniós ügynökségek,
decentralizált szervezetek és más intézmények
2012-es pénzügyi évéről.

••19, adott költségvetési területeket vagy irányítással

kapcsolatos kérdéseket – köztük az élelmiszeriparnak nyújtott uniós támogatást vagy a Közép-Ázsiának nyújtott uniós fejlesztési támogatást – tárgyaló
különjelentés.

••6 vélemény és egyéb kiadvány a költségvetési

reformokról, például számos uniós alap, az Európai
Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzat, az Európai Unió költségvetésére alkalmazandó
költségvetési rendelet, valamint európai szintű
politikai pártok és politikai alapítványok pénzügyi
támogatásának reformjáról.

••Magas szintű konferencia szervezése az európai
irányítás és elszámolhatóság témájában, amelyen
jelen volt Herman van Rompuy, az Európai Tanács
elnöke.

A K3-as épület, a Számvevőszék luxembourgi székhelyének egyik épületszárnya

••Az első év telt el a Számvevőszék tevékenységeinek
irányt mutató, a 2013–2017-es időszakra vonatkozó új stratégia végrehajtásából, amely stratégia
célja, hogy ebben az időszakban intézményünk
a lehető legnagyobb mértékben járuljon hozzá az
uniós nyilvános elszámoltathatóság javításához.

••A személyzeti politika továbbfejlesztése, az adminisztráció hatékonyságnövelésének köszönhetően
az álláshelyek csökkentése és az alaptevékenység,
az ellenőrzés területére történt átcsoportosítás
következtében a Számvevőszék immár magasabb
szinten képes küldetésének betöltésére.

••A K3-as épület hivatalos felavatása és a teljes személyzet egy helyre való összevonása előmozdítja
a még hatékonyabb csapatmunkát.
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Tevékenységeink

••a pénzgazdálkodást befolyásoló jogszabályterve-

Ellenőrzési jelentések és ellenőri
vélemények

zetekről készített vélemények, illetve a Számvevőszék saját kezdeményezésű nyilatkozatai és
állásfoglalásai más témákban.

A Számvevőszék munkájának eredményei három fő
kiadványban jelennek meg, melyek a következők:

A 2012-es, meglehetősen mozgalmas esztendő után
2013-ban a Számvevőszék továbbra is nagyszámú
különálló éves jelentést és különjelentést készített. Az
éves jelentések még több analitikus információt nyújtanak, és az eredmények bemutatását továbbfejlesztettük, így könnyebben összehasonlíthatók az egyes
területek, illetve időszakok adatai.

••az éves jelentések, amelyek főként az uniós

költségvetés és az Európai Fejlesztési Alapok (EFA)
pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzéseinek eredményeit tartalmazzák. Külön jelennek meg továbbá
az uniós ügynökségekről, decentralizált szervezetekről és egyéb intézményekről szóló különálló
éves jelentések;

••az évben folyamatosan megjelenő különjelen-

tések: ezek olyan saját hatáskörben választott
ellenőrzéseink eredményeit mutatják be, amelyek
egyes adott költségvetési területekre vagy irányítási témakörökre irányulnak. Ebben az esetben
leginkább teljesítmény-ellenőrzésekről van szó,
amelyek elvégzéséhez rendszerint több mint egy
év szükséges;

Jelentések és vélemények száma
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Az ellenőrzési jelentések és az ellenőri vélemények teljes szövege 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (http://eca.europa.eu).

Tevékenységeink

2013: helyszíni ellenőrzések
Míg az ellenőrzési munka zöme a Számvevőszék luxem
bourgi székhelyén történik, ellenőrei a tagállami hatóságoknál és az uniós pénzeszközöket fogadó más szervezeteknél (így nemzetközi szervezetek központjában,
például az ENSZ-nél, Svájcban) helyszíni vizsgálatokat
is végeznek. E vizsgálatok célja közvetlen ellenőrzési
bizonyítékok szerzése.
Helyszíni vizsgálataik során a számvevők rendszerint
az uniós pénzeszközök kezelését és igazgatását végző,
illetve az azokból kifizetéseket folyósító központi és
helyi hatóságokat, valamint a források végső kedvezményezettjeit keresik fel.
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Az Unión belül a helyszíni ellenőrzések gyakran a tagállami számvevőszékekkel együttműködve történnek.
A vizsgálócsoport általában két vagy három ellenőrből
áll, a vizsgálat pedig az ellenőrzés típusától és a földrajzi távolságtól függően néhány naptól két hétig tarthat.
Az egyes tagállamokban, illetve kedvezményezett
országokban végzett ellenőrzési munka gyakorisága
és intenzitása az ellenőrzés típusától és a mintavételi
eredményektől függ. A helyszíni ellenőrzések száma és
hossza ezért országonként és évenként eltérő lehet.

2013-ban a számvevők 6619 napot töltöttek helyszíni ellenőrzéssel – 6079-et a tagállamokban és 540-et az Unión
kívül –, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek az éves, a különálló éves és a saját hatáskörben kiválasztott ellenőrzési feladatok keretében. Közel ugyanennyi időt töltöttek a számvevők az uniós intézményeknél és szervezeteknél Brüsszelben és
Luxembourgban.

Az uniós számvevők

6619 napot
töltöttek
helyszíni ellenőrzéssel

Az uniós számvevők motorkerékpár-konvojban utaznak a projektek
között
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Helyszíni vizsgálat napokban, 2013
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Az adat nem tartalmazza a számos, Brüsszelben és Luxembourgban található uniós intézménynél, ügynökségnél és más szervezeteknél végzett helyszíni ellenőrzéseket.
1
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Éves jelentés az Unió 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról
A Számvevőszék által 2013-ban végzett pénzügyi és
szabályszerűségi ellenőrzések döntő része a 2012es uniós költségvetés végrehajtására vonatkozott.
Az erről szóló 2012-es éves jelentés 2013. november 5-én jelent meg.
Az éves jelentés célja, hogy megállapításaival és
következtetéseivel segítse az Európai Parlamentet,
a Tanácsot és az uniós polgárokat abban, hogy megítéljék az uniós pénzgazdálkodás minőségét, továbbá,
hogy hasznos jobbítási ajánlásokat fogalmazzon meg.
A 2012-es éves jelentések központi eleme az uniós beszámolók megbízhatóságáról, valamint az azok alapjául
szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló, tizenkilencedik megbízhatósági nyilatkozat
(DAS).

A 2012-es éves jelentés elkészítéséhez korszerűsítettük a tranzakcióminták összeállításának módszerét:
a tranzakciók vizsgálatára ezentúl valamennyi kiadási
terület esetében ugyanolyan alapon kerül sor – azon
a ponton, amikor a Bizottság elfogadta és rögzítette
a kiadásokat. Ily módon várhatóan évről évre állandóbb lesz az ellenőrzött sokaság, mivel az ingadozó
szintű előlegfizetés hatása kiküszöbölhetővé válik.
A Számvevőszék mintavételi módszerének e szabványosítása a teljes 2012-es költségvetésre vonatkozó becsült
hibaarányra nézve 0,3 százalékpontos hatással járt.

Az egyik uniós számvevő egy mezőgazdasági üzem csepegtető öntözőberendezését ellenőrzi

Tevékenységeink
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A 2012-es éves jelentés fő elemei
•• Az Európai Unió összevont beszámolója minden lényeges szempontból híven tükrözi az Unió
2012. decemb er 31-i pénzügyi helyzetét, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események
eredményét, valamint a nettó eszközállomány változásait.
•• Az uniós költségvetés egészét tekintve a kiadásokra vonatkozó becsült hibaarány 2012-ben ismét
növekedett (3,9%-ról 4,8%-ra). A becsült hibaarány 2009 óta minden évben nőtt, noha az azt megelőző
három évben csökkenés volt tapasztalható.
•• Továbbra is a vidékfejlesztés, környezetvédelem, halászat és egészségügy a hibára leginkább hajlamos kiadási terület (itt a becsült hibaarány 7,9%), ezt követi a regionális politika, energiaügy és közlekedés (6,8%-os
becsült hibaaránnyal).
•• A becsült hibaarány leginkább a foglalkoztatás és szociális ügyek, a mezőgazdaság: piaci beavatkozások és
közvetlen támogatások, valamint a regionális politika, energiaügy és közlekedés kiadási területeken nőtt.
•• A megosztott irányítású területeken (pl. a mezőgazdaság és a kohézió területén) a hibás tranzakciók döntő része esetében a tagállami hatóságok elegendő információval rendelkeztek ahhoz, hogy a hibákat
kiszűrjék és javítsák.
•• A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok közötti lényeges különbség, valamint a jelenlegi programozási időszak elejére jellemző nagy összegű fel nem használt pénzügyi keretek 2 év és 3 hónapnak megfelelő fel
nem használt kötelezettségvállalás felhalmozódását eredményezték (2012 végén ez az összeg 217 milliárd euró
volt). Mindez nyomást gyakorol a költségvetésből történő kifizetésekre. Ennek a helyzetnek a megoldásához elengedhetetlen, hogy a Bizottság a kifizetési igényeit közép- és hosszú távon is megtervezze.
•• Az uniós költségvetés sok területére bonyolult jogi keret vonatkozik, és kevés figyelem irányul a teljesítményre. A 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó, a mezőgazdaság és a kohézió területét érintő
pályázatok alapvetően továbbra is inputalapúak (kiadásorientáltak) maradnak, és ezért még mindig inkább
a szabályoknak való megfelelés, mintsem a teljesítmény áll a középpontjukban.

A becsült hibaarány

4,8%
az uniós költségvetésben
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2012-es éves jelentés az Európai
Fejlesztési Alapokról
Az Európai Fejlesztési Alapok (EFA) finanszírozásukat
a tagállamoktól kapják, de irányításuk az Unió általános
költségvetésétől elkülönülten történik, és saját pénzügyi
szabályzattal rendelkeznek. Az EFA-forrásokból finanszírozott műveletek pénzügyi lebonyolításáért az Európai
Bizottság felel.
Az EFA-k európai uniós fejlesztési-együttműködési
támogatást nyújtanak az afrikai, karibi és csendes-óceáni
(AKCS) államoknak, illetve a tengerentúli országoknak
és területeknek (TOT), a 2000-es Cotonoui Megállapodás
alapján. A kiadások központi célja a szegénység mérséklése, majd idővel felszámolása, és azok összhangban vannak a fenntartható fejlődésre, illetve az AKCS-országok és
TOT-ok fokozatos világgazdasági integrációjára irányuló
célokkal. Az intézkedések a fejlesztési együttműködés,
a gazdasági és kereskedelmi együttműködés, valamint
a politikai dimenzió három, egymást kiegészítő pillérére
épülnek.
Az Európai Fejlesztési Alapokról szóló 2012-es éves jelentés az uniós költségvetésről szóló számvevőszéki jelentéssel együtt 2013. november 5-én jelent meg. Tartalmazza az EFA-król szóló tizenkilencedik megbízhatósági
nyilatkozatot.
A Számvevőszék megállapította, hogy a 2012-es beszámoló híven tükrözi az EFA-k pénzügyi helyzetét,
valamint a gazdasági és pénzforgalmi események
eredményét. A Számvevőszék a 2012-es pénzügyi évre
vonatkozóan az EFA kiadási tranzakcióit tekintve a legvalószínűbb hibaarányt 3,0%-ra becsülte: ez az arány
a 2011-es 5,1%-hoz képest csökkenést jelent.
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2012-es különálló éves jelentések
az uniós ügynökségekről,
decentralizált szervezetekről és egyéb
intézményekről
2013-ban a Számvevőszék 50 különálló éves jelentést
adott ki az uniós ügynökségekre, decentralizált szervezetekre (mint például a közös vállalkozások) és egyéb
intézményekre vonatkozóan, azok 2012-es pénzügyi
évéről. Ezek a kiadványok a Számvevőszék honlapján is
megtalálhatók (http://eca.europa.eu). A Tanács kérésére
a Számvevőszék két összefoglalót készített: egyrészt az
európai uniós ügynökségeknél és egyéb szervezeteknél, másrészt az európai uniós kutatási közös vállalkozásoknál 2012-ben végzett éves ellenőrzéseiről. E két, az
elemzést és az összehasonlítást megkönnyítő összefoglaló dokumentum az Európai Parlament elnöke,
a Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT), valamint az
Általános Ügyek Tanácsa előtt került bemutatásra.
Az uniós ügynökségeket és decentralizált szervezeteket az uniós jogszabályok meghatározott feladatok
végrehajtására hozzák létre. Minden ügynökségnek
saját hatásköre, igazgatótanácsa, igazgatója, személyzete és költségvetése van. Az ügynökségek az Unió
különböző országaiban találhatók, és számos területen
tevékenykednek, például a biztonságosság, a biztonság, az egészségügy, a kutatás, a pénzügy, a migráció
és az utazás területén. Noha az ügynökségekkel és
a közös vállalkozásokkal kapcsolatos pénzügyi kockázat az uniós költségvetés egészéhez képest viszonylag
kicsi, az Unió hírnevével kapcsolatos kockázat mégis
nagy, ugyanis az egyes tagállamokban az ügynökségek
jól ismertek, és az uniós polgárok számára alapvető
fontosságú területeken jelentős befolyással rendelkeznek a szakpolitikai és a döntéshozatali folyamatokban,
valamint a programok végrehajtásában.

50
különálló éves jelentés

2012-re vonatkozóan
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A 2012-es beszámolók megbízhatóságát illetően a 40
ügynökség és egyéb szervezet mindegyike hitelesítő
véleményt kapott. Kettő kivételével valamennyi ügynökség, illetve egyéb szervezet esetében a beszámoló
alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek voltak. A Számvevőszék az EIT (Európai Innovációs és Technológiai
Intézet) esetében korlátozó véleményt bocsátott ki,
a FRONTEX (a Külső Határokon Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség)
esetében pedig megtagadta a véleményadást.
2012-re nézve mind a hét közös vállalkozás beszámolója megbízható, a következő három azonban korlátozó
véleményt kapott a Számvevőszéktől az alapul szolgáló
tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége tekintetében: az ENIAC (nanoelektronika), az Artemis (beágyazott számítástechnikai rendszerek) és az IMI (innovatív
gyógyszerekre irányuló kezdeményezés).

A 2013. évi különjelentések
Az éves jelentéseken és a különálló éves jelentéseken
felül a Számvevőszék különjelentéseket is kiad az év
folyamán, amelyek a Számvevőszék által kiválasztott
egyes költségvetési és irányítási területekre irányuló
teljesítmény- és szabályszerűségi ellenőrzéseket ös�szegeznek. A Számvevőszék úgy választja ki és tervezi
meg ezeket az ellenőrzési feladatait, hogy azok a lehető
legnagyobb hatást fejtsék ki, s így a hozzájuk rendelt
erőforrások lehető legjobb kihasználását biztosítsák.
Az így kiválasztott ellenőrzések lényeges és összetett
feladatot jelentenek, és elvégzésükhöz rendszerint
jóval több mint egy év szükséges (a cél a legfeljebb 18
hónapos időtartam).
A témák kiválasztásakor a Számvevőszék az alábbiakat
veszi figyelembe:

••az adott bevételi vagy kiadási terület teljesítmény-,
illetve szabályszerűségi kockázatai;

••az érintett bevétel vagy kiadás volumene;
••az esetleges korábbi ellenőrzés óta eltelt idő;
••a szabályozási keretekben várható változások;
••mennyire tarthat igényt a téma a politika vagy
a nagyközönség érdeklődésére.

19
különjelentés elfogadása
2013-ban

Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Koppenhága, Dánia
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Egy saját hatáskörben választott teljesítmény-, illetve szabályszerűségi
ellenőrzés főbb lépései

Előzetes tanulmány
Ellenőrzés-tervezés
Terepmunka
A megállapítások
elemzése

Az ellenőrzési javaslat hasznosságának és megvalósíthatóságának meghatározása.
Az ellenőrzés hatókörének, céljainak, megközelítésének, módszereinek
és ütemezésének a megadása.
Multidiszciplináris csoportok a helyszínen (a Bizottság központjában, valamint a tagállamokban
és a kedvezményezett országokban) bizonyítékokat gyűjtenek.
A megállapítások alátámasztása az ellenőrzött felekkel, és a bizonyítékok felhasználásával
következtetések levonása az ellenőrzési célok alapján.

A főbb megállapítások és következtetések világos és jól felépített ismertetése.
Az ellenőrzési jelentések Ajánlások megfogalmazása.

elkészítése

Egyeztetés
Elfogadás
Adoption
Közzététel
Publication

A jelentés egyeztetése az ellenőrzött féllel.

A jelentés elfogadása.

A különjelentés közzététele 23 hivatalos nyelven, az ellenőrzött fél válaszaival együtt.

A Számvevőszék által 2013-ban elfogadott 19 különjelentést röviden a következő néhány oldalon foglaljuk
össze, a pénzügyi keret – az Unió többéves költségvetése – vonatkozó fejezetei szerint.

Az összes különjelentés teljes szövege 22 uniós nyelven
(illetve a horvátországi csatlakozás után elfogadott
jelentések esetében 23 nyelven) elérhető a Számvevőszék honlapján (http://eca.europa.eu), valamint az EU
Bookshopon keresztül.
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Fenntartható növekedés
A fenntartható növekedés a növekedést és a foglalkoztatást célozza, és az alábbi két területre irányul.
Versenyképesség, amely alatt a következők finanszírozása értendő: kutatás és technológiafejlesztés, Európa
összekapcsolása uniós hálózatokkal, oktatás és szakképzés, a versenyképesség elősegítése egy teljes mértékben
integrált egységes piacon, a szociálpolitikai menetrend, valamint a nukleáris leszerelés. A növekedés, illetve
a foglalkoztatás szolgálatában álló versenyképesség fokozásához biztosított uniós költségvetés a 2007–2013-as
időszakban 89,4 milliárd eurót, azaz az uniós költségvetés 9,2%-át tette ki, és ennek az összegnek közel kétharmadát kutatásra és fejlesztésre fordították.
Növekedési és foglalkoztatási célú kohézió alatt elsősorban a kohéziós politika értendő, amelynek megvalósítása meghatározott tevékenységi területekhez rendelt pénzalapok, például az Európai Szociális Alap (ESZA), az
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (KA) révén történik. A forrásokat a Bizottság és az
uniós tagállamok megosztott irányítás keretében használják fel. A 2007–2013-as időszakra tervezett uniós kohéziós költségvetés 348,4 milliárd euró, azaz a teljes uniós költségvetés 35,7%-a volt.

2013-ban a Számvevőszék a következő különjelentéseket fogadta el ezen a területen:

••A hetedik kutatási keretprogram végrehaj-

tása (2/2013. sz. különjelentés) – azt értékelte,
hogy a Bizottság biztosította-e a hetedik kutatási
keretprogram hatékony végrehajtását. Az ellenőrzés kiterjedt a részvételi szabályokra, a Bizottság
eljárásaira és két új eszköz bevezetésére, és eredményei valószínűleg nem csak a hetedik keretprogram fennmaradó időtartamára nézve lesznek
hasznosak, hanem az új, Horizont 2020 kutatási
keretprogram működésének meghatározásához is.
A Számvevőszék megállapította, hogy a Bizottság
számos ponton egyszerűsítette a hetedik keretprogramban való részvétel szabályait, valamint
a rendelkezéseket néhány esetben hozzáigazította
a kedvezményezettek által követett gyakorlathoz,
de a jövőben ezen a téren még többet kell tennie.
A hetedik keretprogram bizottsági irányítása három
területen – a folyamattervezés, fejlesztési tevékenységek és a vezetői információk kezelése terén – jó,
ez azonban kevésbé mondható el az eszközök és

erőforrások tekintetében.
A támogatások odaítélésének feldolgozási ideje
rövidebb lett, de 2012-ig még mindig nem sikerült 9 hónapra csökkenteni. Az ellenőrzés több
bevált gyakorlatot is feltárt arra vonatkozóan,
hogyan lehet tovább csökkenteni a támogatások
odaítéléséhez szükséges átfutási időket. A minőség-ellenőrző kontrollmechanizmusok a projektek kiválasztása és követővizsgálata esetében jól
működnek. A hetedik keretprogram pénzügyi
kontrollmodellje viszont nem veszi kellő mértékben figyelembe a hibakockázatot. Ez azt jelenti,
hogy a hetedik keretprogram kis kockázatú kutatóinál túl sok kontrollmechanizmust alkalmaznak.
A hetedik kutatási keretprogram az Unió fő kutatástámogatási eszköze. Célja az ipar versenyképességének növelése és más uniós szakpolitikák
kutatási igényeinek kielégítése. A keretprogram
a 2007–2013-as időszakra vonatkozik, és teljes
költségvetése több mint 50 milliárd euró. A költségvetés jelentős részét a Bizottság, illetve végrehajtó
ügynökségei használják fel támogatás formájában.
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••Eredményesek voltak-e a Marco Polo progra-

mok a teherforgalom közutakról való átterelése
tekintetében? (3/2013. sz. különjelentés) – azt
vizsgálta, hogy a Bizottság úgy tervezte-e meg,
illetve irányította és felügyelte-e a programokat,
hogy azok a lehető legeredményesebbek legyenek,
és hogy a támogatott projektek eredményesek
voltak-e. Ellenőrzési munkánk során elsősorban
a programok szintjére összpontosítottunk: elemeztünk hatástanulmányokat, értékeléseket, felmérési
eredményeket és pályázatok értékeléseit, dokumentumalapú vizsgálatot végeztünk aláírt támogatási megállapodások monitoringjára vonatkozóan,
valamint felmérést végeztünk a Marco Polo Programbizottság tagjai körében a tagállami támogatási
rendszerekről. Az ellenőrzés megállapítása szerint
nem érkezett be elegendő releváns pályázat, mert
a piaci helyzet és a pályázati feltételek nem ösztönözték a gazdasági szereplőket arra, hogy éljenek
a rendszer előnyeivel. Az ellenőrzött projektek fele
esetében a fenntarthatóság korlátozott volt. Az
ellenőrzés egyik fő megállapítása az volt, hogy komoly jelek utaltak a „talált pénz” effektusra, vagyis
arra, hogy a projektek uniós finanszírozás nélkül is
megvalósultak volna.
2003 óta az I. és II. Marco Polo program keretében
olyan szállítási szolgáltatási projektek kapnak támogatást, amelyek célja, hogy közútról vasútra, belvízi
hajóútra és rövid távú tengeri hajóútra tereljék át az
árufuvarozást. A programok hozzájárulnak ahhoz
az uniós közlekedéspolitikai célhoz, hogy legyen
alternatívája a kizárólag közúton történő áruszállításnak. Általánosan elfogadott cél a nemzetközi
közúti teherforgalom csökkentése, hogy ezáltal

A Marco Polo program ösztönzi a rövid távú tengeri hajózás
alkalmazását.
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javuljon az árufuvarozás környezetvédelmi teljesítménye, csökkenjen a közutak zsúfoltsága, és javuljon
a közlekedésbiztonság.

••Megfelelően használják-e fel a közúti beruhá-

zásokra fordított uniós kohéziós forrásokat?
(5/2013. sz. különjelentés) – azt vizsgálta, hogy az
uniós kohéziós forrásokból társfinanszírozott közúti
beruházási projektek ésszerű költségek árán érték-e el céljaikat. Az ellenőrzés során 24 társfinanszírozott közúti projektet vizsgáltunk meg Németországban, Görögországban, Lengyelországban és
Spanyolországban, melyek összértéke meghaladta
a 3 milliárd eurót. Az említett négy tagállam részesedett a legnagyobb mértékben a közúti beruházásokra fordított kohéziós forrásokból a 2000–2013-as
időszak alatt: az Unió által a közúti beruházások
társfinanszírozására szánt teljes összeg mintegy
62%-át használták fel. Az ellenőrzés autópályákra
(10 projekt), autóutakra (10 projekt) és közönséges
kétsávos főutakra (4 projekt) terjedt ki. Az ellenőrzés megállapította, hogy az összes ellenőrzött
projekt növelte az úthálózat kapacitását és javította
minőségét, aminek eredményeként utazási időt
lehet megtakarítani, és nőtt a közúti biztonság.
Ugyanakkor a gazdaságfejlesztési célok nem voltak
mérhetőek, és a projekteknek a helyi vagy országos
gazdaságra gyakorolt hatásairól nem állt rendelkezésre információ. A tényleges költségeken és használaton alapuló költség-haszon aránnyal számított
tényleges gazdasági életképesség a projektek fele
esetében határozottan kisebb, mint ami a jelentősen kisebb költségekkel, illetve nagyobb forgalommal számoló tervezési feltételezésekből adódna.
A számvevők megállapították, hogy az ellenőrzött
útépítési projekteknél a túl optimista közlekedéselőrejelzések miatt a kilométerenkénti összköltség
és az éves napi megszámlált átlagforgalom aránya
Spanyolországban négyszer akkora volt, mint
Németországban, Lengyelország és Görögország
pedig e két szélsőérték között helyezkedett el.
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A választott úttípus gyakran nem volt ideális a várható forgalom szempontjából; autópályák építését
részesítették előnyben még olyan szakaszokon is,
ahol a 43%-kal olcsóbb autóutak is megoldást nyújtottak volna a közlekedési problémákra. A Számvevőszék azt ajánlotta, hogy a tagállamok biztosítsák
az útépítési beruházási projekteknél a nemzetközi
versenyt, és közbeszerzési rendszereikben az elsődleges cél a leggazdaságosabb ajánlatok beérkezése
legyen.
Az EU a 2000–2013-as időszakban mintegy
65 milliárd eurót különített el az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból (ERFA) és a Kohéziós Alapból a közutak építésének és felújításának társfinanszírozására.

••Hoztak létre uniós többletértéket az elbocsá-

tott munkavállalók visszailleszkedését célzó
EGAA-intézkedések? (7/2013. sz. különjelentés) –
azt vizsgálta, hogy eredményesen járul-e hozzá az
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)
az elbocsátott munkavállalók mielőbbi visszatéréséhez a munkaerőpiacra. A számvevők megállapították, hogy a legtöbb jogosult munkavállaló
személyre szabott, jól összehangolt intézkedések
címzettje lehetett, azonban minden vizsgált
esetben találtak olyan jövedelempótló támogatási
intézkedéseket, amelyeket a tagállamok amúgy
is finanszíroztak volna. Az összes vizsgált esetet
figyelembe véve a jövedelempótlás a térített
költségek 33%-át tette ki. Ráadásul nem álltak
rendelkezésre megfelelő adatok annak kimutatására, hogy az Alap milyen eredményesen segítette
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elő az elbocsátott munkavállalók újonnan történő
munkába állását.
Az EGAA azért jött létre, hogy rövid távon, eseti jelleggel adjon választ szükséghelyzetekre. Támogatást
nyújt az Alap a képzéshez, az önálló vállalkozáshoz,
a gyakorlati tanácsadáshoz (coaching) és az újbóli
elhelyezkedéshez. Az Alap 50%-ban vagy 65%-ban
társfinanszírozza az intézkedéseket, a különbséget
az érintett tagállam állja. 2007 márciusától 2012
decemberéig az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap több mint 600 millió euróval támogatta
a világkereskedelemben bekövetkezett strukturális
változások eredményeképpen tömegesen munkanélkülivé váltakat.

••Az egységes ellenőrzés (single audit) átte-

kintése, avagy a Bizottság milyen mértékben
támaszkodik a tagállami ellenőrző hatóságokra
a kohéziós politikában (16/2013. sz. különjelentés) – azt vizsgálta, hogy a regionális politika területén a Bizottság milyen mértékben támaszkodhat
a tagállami ellenőrzési hatóságok munkájára, és
mennyiben nyerhet abból bizonyosságot, valamint,
hogy a Bizottság milyen mértékben valósította
meg 2012 végéig az egységes ellenőrzési modellt.
A Számvevőszék vizsgálata elsősorban arra irányult, hogy a Bizottság megfelelően használta-e fel
a tagállami ellenőrző hatóságok által szolgáltatott
információkat, valamint, hogy egységes ellenőrzési
koncepciót alkalmazott-e az ellenőrző hatóságoknak nyújtott iránymutatás és támogatás során.
A számvevőszéki ellenőrök ezenfelül elemezték
a 2007–2013-as programozási időszakban bevezetett megerősített ellenőrzési intézkedések költségeit is.
Az egységes ellenőrzés célja az ellenőrzési munka
átfedéseinek megelőzése, és a tagállami és bizottsági szintű kontroll- és ellenőrzési tevékenységek
összköltségeinek mérséklése. Célja továbbá az
ellenőrzött szervezetekre nehezedő adminisztratív
teher csökkentése is. A Számvevőszék becslése szerint
a 2007–2013-as időszakban a tagállamok mintegy
860 millió eurót költöttek az uniós regionális politikára irányuló ellenőrzésekre. Ez az összeg a regionális
politika teljes költségvetésének 0,2%-át teszi ki.

Az EGAA a munkanélkülivé váltakat támogatja
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Természeti erőforrások megőrzése és kezelése
Az Unió kiterjedt szakpolitikai felelősséggel bír a mezőgazdaság és vidékfejlesztés, a halászat és a környezetvédelem területén. A tervezett költségvetés a 2007–2013-as időszakra az Unió teljes költségvetésének 42,3%-át,
413,1 milliárd eurót tett ki.
A források háromnegyedét a termelőknek folyósított közvetlen kifizetésekre, illetve a mezőgazdasági piacok támogatására fordítják a közös agrárpolitika (KAP) „első pillérén”, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapon (EMGA)
keresztül. A kiadások több mint egyötödét teszik ki a vidékfejlesztés területén nyújtott uniós támogatások, ezeket
a KAP „második pillére”, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) fedezi. A mezőgazdasági és a vidékfejlesztési alapokat a Bizottság és a tagállamok megosztottan irányítják.

2013-ban a Számvevőszék a következő különjelentéseket fogadta el ezen a területen:

••Eredményesnek és hatékonynak bizonyult-e az

élelmiszer-feldolgozó iparnak nyújtott uniós
támogatás a mezőgazdasági termékek értékének növelése tekintetében? (1/2013. sz. különjelentés) – azt vizsgálta, hogy úgy alakították-e ki és
hajtották-e végre az intézkedést, hogy az egyértelműen azonosított szükségletekre irányuló projekteket finanszírozzon hatékonyan, valamint azt, hogy
lehetővé tette-e az intézkedés nyomon követése
és értékelése az eredmények felmutatását. A Számvevőszék megállapította, hogy a projektek nagyrészt javították az érintett vállalkozások pénzügyi
teljesítményét, és a vizsgált projektek egy része
bizonyos mértékű hozzáadott értéket is teremthet. Ez azonban nem tulajdonítható az intézkedés
kialakításának vagy a tagállamok által alkalmazott
kiválasztási eljárásoknak. Arra nézve sem állt rendelkezésre bizonyíték, hogy a támogatott vállalatoknak valóban szükségük volt-e a támogatásra,
vagy nem volt egyértelmű, hogy a támogatás útján
milyen konkrét szakpolitikai célkitűzéseket kívántak elérni. A Számvevőszék következtetése szerint
a támogatás nem minden esetben irányult olyan
projektekre, amelyek eredményesen és hatékonyan
növelik a mezőgazdasági termékek értékét.

A közös mezőgazdasági politika keretében „a mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése”
elnevezésű, a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítását célzó intézkedés révén uniós
vidékfejlesztési támogatás nyújtható a mezőgazdasági termékeket feldolgozó és forgalmazó vállalkozásoknak. Az uniós költségvetés 5,6 milliárd euró
támogatást különített el a 2007–2013-as időszakra.
A finanszírozást a tagállami költségvetésekből egészítik ki, amellyel együtt a közfinanszírozás összege eléri
a 9,0 milliárd eurót.

••A tagállamok és a Bizottság optimálisan

használták fel a forrásokat a vidéki gazdaság
diverzifikációjával kapcsolatos intézkedések
megvalósításakor? (6/2013. sz. különjelentés) –
azt értékelte, hogy ezeket az intézkedéseket úgy
tervezték-e meg és úgy hajtották-e végre, hogy
azok eredményesen járuljanak hozzá a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez, és hogy a leghatékonyabb és legeredményesebb projekteket
választották-e ki támogatásra. Ezenkívül a Számvevőszék azt is értékelte, hogy a rendelkezésre álló
monitoring- és értékelési információk megbízható,
teljes körű, időben történő tájékoztatást nyújtottak-e az intézkedések eredményeiről. Az ellenőrzés
megállapította, hogy összességében a Bizottság
és a tagállamok kedvezőtlen ár-érték arányt tudtak
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csak elérni a vidéki gazdaságok diverzifikálására
szolgáló intézkedéseken keresztül, mivel a támogatás nem szisztematikusan irányult azon projektekre,
amelyek előreláthatóan a leginkább szolgálták
volna az intézkedések céljainak megvalósulását.
A vidéki gazdaság diverzifikációját célzó uniós
vidékfejlesztési kiadások célja olyan vidéki problémák kezelése, mint az elnéptelenedés, a gazdasági
lehetőségek hiánya és a munkanélküliség. Ennek
keretében forrásokat nyújtanak a vidéki lakosság és
vállalkozások számára a növekedés, a foglalkoztatás
és a fenntartható fejlődés támogatása céljából. Ezekre
az intézkedésekre a 2007–2013-as időszakra az uniós
költségvetésből 5 milliárd eurót különítettek el.

••Az erdők gazdasági értékének növeléséhez

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtott támogatás (8/2013. sz. különjelentés) – azt értékelte, hogy az erdők gazdasági
értékének növelését célzó vidékfejlesztési támogatásokat hatékonyan és eredményesen igazgatják-e.
Az ellenőrzés a Bizottságra és egyes kiválasztott
tagállamokra – Spanyolországra (Galícia), Olaszországra (Toszkána), Magyarországra, Ausztriára,

valamint Szlovéniára – terjedt ki: ezekben a tagállamokban merült fel az összes elszámolt kiadás több
mint 50%-a. Az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel az
intézkedés kialakításában, és ezek jelentősen hátráltatták az intézkedés sikeres végrehajtását: a Bizottság nem készített külön elemzést az erdészeti
ágazat uniós szintű helyzetéről annak a javaslatnak
az indokolására, hogy külön pénzügyi támogatással
segítsék a magán- és önkormányzati tulajdonban
lévő erdők gazdasági értékének növelését. Nem
határozták meg továbbá jogszabályi rendelkezésekben az intézkedés több fontos elemét, nevezetesen
az „erdők gazdasági értéke” és az „erdőgazdaság”
fogalmakat. A tagállamok igen eltérően határozták
meg, hogy az erdőgazdaságok milyen mérete felett
kell erdőgazdálkodási tervet kidolgozni. A Számvevőszék megállapítása szerint az ellenőrzött projektek közül csak kevés növelte az erdők gazdasági értékét jelentős mértékben, akár (erdészeti utak vagy
sávok építése révén) a földterület, akár (különféle
erdészeti műveletek, például nyesés vagy gyérítés
révén) a faállomány értékének növelésével.
Az intézkedésre a 2007–2013-as időszakban elkülönített teljes összeg elérte az 535 millió eurót.

Az erdők és erdős területek az Európai Unió teljes földterületének 40%-át teszik ki
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••Közös agrárpolitika: A 73/2009/EK tanácsi

rendelet 68. cikke keretében nyújtott különleges támogatást jól alakították ki és hajtották
végre? (10/2013. sz. különjelentés) – azt vizsgálta,
hogy a 68. cikk értelmében nyújtott különleges
támogatás bevezetése, valamint 2010-es és 2011es végrehajtása (irányítási és kontrollrendszerek)
összhangban van-e a közös agrárpolitikával (KAP),
továbbá, hogy az szükségesnek és relevánsnak
bizonyul-e, és végrehajtása megfelelő kontrollrendszer alkalmazásával történik-e. Az ellenőrzés
megállapította, hogy az a keretrendszer, amelynek
célja annak biztosítása, hogy a támogatást csak jól
meghatározott esetekben nyújtsák, nem elégséges.
A Bizottság csak kevéssé tud ellenőrzést gyakorolni
az ilyen esetek indokoltsága felett, és a tagállamok
széles mérlegelési jogkörrel bírnak az ilyen kifizetések folyósítása tekintetében. A legtöbb esetben
a Bizottság nem hozhatott kötelező jogi erővel bíró
intézkedést, és a tagállamok egyetlen kötelezettsége az volt, hogy értesítsék a Bizottságot az általuk
meghozott döntésekről. Ebből adódóan a 68. cikk
rendelkezéseinek végrehajtása nem volt mindig teljesen összhangban a közös agrárpolitikával, és nem
volt elegendő bizonyíték a bevezetett intézkedések
szükségességéről vagy relevanciájáról, sem az azok
iránti szükséglet, sem azok eredményessége, sem
a rendelkezésre álló támogatás mértékének tekintetében. A számvevőszéki ellenőrzés feltárta továbbá, hogy a 68. cikk értelmében nyújtott támogató
intézkedések végrehajtása több szempontból sem
megfelelő, például a meglévő intézkedések helyes
végrehajtását biztosítani hivatott adminisztratív és
kontrollrendszereket is hiányosságok jellemzik. Ez
egyaránt vonatkozott az irányítási rendszerekre, az
adminisztratív kontrollokra és a helyszíni ellenőrzésekre is, néha a már eleve nagy irányítási és adminisztratív terhek ellenére.
Amikor az egységes támogatási rendszert (SPS)
2003-ban bevezették, a tagállamok jogosultak voltak
a közös agrárpolitika (KAP) értelmében rendelkezésükre álló felső értékhatár legfeljebb 10%-ának erejéig
különleges támogatást nyújtani, azaz a mezőgazdasági termelőkre vonatkozóan továbbra is alkalmazni egyes, a termeléshez kapcsolódó támogatási
intézkedéseket. E különleges támogatás körét később
a 73/2009/EK rendelet 68. cikke kibővítette, megnövelve azon célok, illetve tevékenységek számát, amelyekre támogatás nyújtható. A 2010–2013-as időszakra
a teljes költségvetés 6,4 milliárd euró volt.
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••A Bizottság és a tagállamok tudják bizonyítani,

hogy a vidékfejlesztési politikára előirányzott
uniós költségvetést megfelelően költik el?
(12/2013. sz. különjelentés) – azt vizsgálta, hogy
egyértelműen meg vannak-e határozva a vidékfejlesztési kiadások által elérni kívánt eredmények,
továbbá, hogy megbízható információk állnak-e
rendelkezésre a kiadások által elért eredményekről
és a kiadások hatékonyságáról. Ennek kulcsfontosságú eleme a közös monitoring- és értékelési
keretszabályozásnak nevezett monitoring- és
értékelési rendszer. Az ellenőrzés megállapította,
hogy a Bizottság és a tagállamok nem mutatták be
megfelelően, hogy mit értek el a vidékfejlesztési
politika célkitűzéseihez képest, és nincs kellő bizonyosság arra nézve, hogy az uniós vidékfejlesztési
költségvetést megfelelően költötték el.
Az Európai Unió közel 100 milliárd eurót irányzott elő
vidékfejlesztési célok megvalósítására a 2007–2013-as
pénzügyi időszakban. A tagállamok is vállalták, hogy
saját forrásból 58 milliárd eurót fordítanak a vidékfejlesztési programok társfinanszírozására. A vidékfejlesztési programokat a tagállamok dolgozzák ki.
A Bizottság jóváhagyása után ezeket a programokat
a tagállamok hajtják végre.
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••Eredményesen működik-e a LIFE program Kör-

nyezet összetevője? (15/2013. sz. különjelentés) –
azt vizsgálta, hogy a LIFE-környezet összetevő
kialakítása és végrehajtása hozzájárult-e a program
eredményességéhez. A Számvevőszék a 2005 és
2010 között támogatott programok ellenőrzését
a Bizottság vonatkozó részlegeinél és a LIFE program legnagyobb kedvezményezettjei közé tartozó
öt tagállamnál (Németország, Spanyolország,
Franciaország, Olaszország és Egyesült Királyság)
folytatta le, mely tagállamok a LIFE költségvetésének 55%-ából részesültek, és a projektek 15%-át
valósították meg. A Számvevőszék megállapította,
hogy a LIFE-környezet összetevő nem működött
eredményesen, mert nem volt elég jó a kialakítása
és a végrehajtása.
A jelenlegi LIFE program a projektek finanszírozására átlagosan 239 millió eurós éves költségvetéssel
rendelkezik, ami a környezettel kapcsolatos teljes
becsült uniós kiadások kevesebb mint 1,5%-ának felel
meg. Ez a költségvetés igen szerény ahhoz az ambiciózus célkitűzéshez képest, ami nem kevesebb, mint
az uniós környezetvédelmi politika és jogszabályok
továbbfejlesztésének, naprakésszé tételének és végrehajtásának elősegítése. E költségvetés közel 50%-át,
120 millió eurót a LIFE-környezet összetevőre irányozták elő. A fennmaradó rész finanszírozza a másik két
összetevőt: LIFE-természet és LIFE-információ.
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••Megbízhatóak-e a mezőgazdasági kiadások

tagállami ellenőrzése alapján kapott eredmények? (18/2013. sz. különjelentés) – értékelte a tagállamok által végzett adminisztratív és helyszíni
ellenőrzések eredményét bemutató statisztikai jelentések megbízhatóságát. A támogatási kérelmek
jogosultságának ellenőrzése érdekében a tagállami
kifizető ügynökségek adminisztratív ellenőrzéseket végeznek. A kérelmezők egy része esetében
helyszíni ellenőrzéseket is folytatnak. Amennyiben
hibákra derül fény, csökkentik a kérelmezőnek
kifizetendő támogatás összegét. A tagállamok évi
rendszerességgel számolnak be a Bizottságnak az
ellenőrzések eredményéről: ezek alapján a Bizottság kiszámolja a fennmaradó hibaarányt, amely egy
arra vonatkozó becslés, hogy az összes ellenőrzés
lefolytatása után a kifizetéseket milyen mértékben jellemzik szabálytalanságok. A számvevőszéki
ellenőrzés hatóköre kiterjedt a fennmaradó hibaarány statisztikai érvényességére. A Számvevőszék
ezen vizsgálata és korábbi ellenőrzései, valamint
a Bizottság saját ellenőrzései alapján elmondható,
hogy az alkalmazott adminisztratív és helyszíni
ellenőrzési rendszerek csak részben hatásosak, ami
nagymértékben csökkenti a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott információk megbízhatóságát.
A Bizottság a KAP végrehajtását a tagállamokkal
megosztva végzi. A mezőgazdasági kiadásokat így
tagállami vagy regionális kifizető ügynökségek igazgatják és fizetik ki, amelyek a Bizottságnak tesznek
jelentést. A kifizető ügynökségek éves beszámolóit és
az ezen ügynökségek által létrehozott kontrollrendszerek minőségét a Bizottság felé a tagállamok által
kijelölt független igazoló szervek igazolják.
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Az EU mint globális szereplő
Az uniós tevékenységek a külkapcsolatok terén a következőkre irányulnak: bővítés; stabilitás, biztonság és jólét
biztosítása az Unió szomszédságában; a fenntartható fejlődést támogató tevékeny fellépés nemzetközi szinten;
a globális politikai kormányzás előmozdítása és a stratégiai és polgári biztonság biztosítása.
Ezekre a célokra az Unió a 2007–2013-as időszakra 55,9 milliárd eurót különített el, amely összeg a teljes uniós költségvetés 5,7%-át jelenti. A legtöbb kiadást a Bizottság – központja vagy külképviseletei útján – közvetlenül kezeli.
Egyes támogatásokat a Bizottság nemzetközi szervezetekkel közösen kezel.

2013-ban a Számvevőszék a következő különjelentéseket fogadta el ezen a területen:

••Az Európai Unió együttműködése Egyiptommal

a kormányzás terén (4/2013. sz. különjelentés) –
azt a kérdést vizsgálta, hogy az Európai Bizottság
és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) a 2011-es
felkelést megelőzően és azt követően eredményesen kezelte-e az egyiptomi kormányzás javítására
irányuló uniós támogatást. Általánosságban az
EKSZ és a Bizottság az egyiptomi kormányzás
javítására irányuló támogatást nem tudta eredményesen kezelni. A felkelést megelőzően, noha
a Bizottság számos, emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos kérdést foglalt bele az európai
szomszédságpolitika keretében az EU–Egyiptom
cselekvési tervbe, eredményt mégsem sikerült elérnie. A költségvetés-támogatáson keresztül rendelkezésre bocsátott jelentős finanszírozás ellenére ez
az eszköz nem volt eredményes az államháztartásirányítás előmozdításában. A költségvetés átláthatóságának hiánya, az eredménytelenül működő
számvevői ellenőrzés és az őshonos korrupció
okozzák a legnagyobb problémát Egyiptomban,
és ezek kezelése továbbra is szükséges. A felkelés
után a felülvizsgált európai szomszédságpolitika
nem tudott megfelelő hangsúlyt helyezni a nők és
a kisebbségek jogaira.

A 2007–2013-as időszakban Egyiptom közel
1 milliárd euró összegű uniós támogatásban részesült.
Mivel ennek az összegnek több mint felét a költségvetés-támogatásnak nevezett támogatási mechanizmuson keresztül az egyiptomi kincstár kapja,
nagyon sok múlik az ország államháztartás-irányítási
gyakorlatán.

••Az Európai Unió közvetlen pénzügyi támoga-

tása a Palesztin Hatóságnak (14/2013. sz. különjelentés) (lásd a Teljesítmény-ellenőrzés reflektorfényben c. részt).

Egyiptomi lányok az iskolában
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Teljesítmény-ellenőrzés reflektorfényben
Az Európai Unió közvetlen pénzügyi támogatása a Palesztin Hatóságnak
A nemzetközi közvélemény már több éve figyelemmel kíséri az izraeli–palesztin békefolyamatot. Ez alól az Európai Unió sem kivétel.
Az EU, mint a régió egyik kulcsszerepet
betöltő globális szereplője, jelentős támogatást nyújt a megszállt palesztin területnek.
Az Unió 1994 óta több mint 5,6 milliárd euró
összegű támogatást nyújtott azon általános
cél érdekében, hogy megvalósuljon az izraeli–palesztin konfliktusnak véget vető kétállamos megoldás. 2008 óta a legjelentősebb
uniós program a megszállt palesztin területen a PEGASE közvetlen pénzügyi támogatás
Gázai kórház: az itt dolgozó orvosok a PEGASE DFS közvetlen kedvezményezett(PEGASE DFS) volt, amely 2008-tól 2012-ig
jei voltak
körülbelül 1 milliárd euró finanszírozást nyújtott. A PEGASE DFS abban igyekszik segíteni
a Palesztin Hatóságot (PH), hogy az teljesíteni tudja a köztisztviselők, a nyugdíjasok és a veszélyeztetett családok
iránti kötelezettségeit, fenn tudja tartani az alapvető közszolgáltatásokat, és javítsa a közpénzgazdálkodást.
A Számvevőszék e támogatásra irányulóan végzett teljesítmény-ellenőrzést. A számvevők 2012. július 1. és december 31. között végeztek vizsgálatokat. A bizonyítékgyűjtéshez dokumentumokat tekintettek át, interjúkat készítettek,
továbbá, ami a legfontosabb, helyszíni vizsgálatokat végeztek Kelet-Jeruzsálemben, Ciszjordániában (Ramallah,
Nablusz, Jerikó és Tulkarem városokban), valamint Gázában, ahol interjúkat készítettek az uniós képviselő hivatalában, az egyes kedvezményezett intézményeknél, valamint a PH, a nemzetközi adományozók, könyvvizsgáló cégek
és helyi vállalkozások képviselőinél. Az ellenőrök emellett olyan tanárokat, orvosokat és veszélyeztetett családokat
is felkerestek, akik a PEGASE DFS program közvetlen támogatásában részesültek. A környezet sajátosságai miatt
a számvevőknek számos olyan kihívással kellett szembenézniük, mint a késedelem vagy a különleges biztonsági
ellenőrzések, és fegyveres biztonsági őrök kíséretében, páncélozott járműveken szállították őket.
Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) és a Bizottság hogyan irányította a Palesztin Hatóságnak nyújtott közvetlen pénzügyi támogatást (PEGASE DFS). Az ellenőrzés középpontjában a PEGASE kialakítása és végrehajtási intézkedései, illetve eredményei és azok fenntarthatósága állt.
Az ellenőrzés megállapítása szerint a Bizottság és az EKSZ nehéz körülmények között is sikeresen nyújtott közvetlen pénzügyi támogatást a Palesztin Hatóságnak, de a jelenlegi koncepció több szempontból is egyre inkább
komoly átalakításra szorul, különösen a fenntarthatóság kétséges jellege miatt. A Számvevőszék szerint a Palesztin Hatóságnak további reformokba kell kezdenie, nevezetesen a közszolgálat terén. Ugyanakkor meg kell találni
a módját az Izraellel való együttműködésnek, valamint annak, hogy Izrael megtegye a PEGASE DFS eredményességének biztosítását segítő lépéseket.
A program ugyan nagymértékben hozzájárult a PH bérköltségeinek fedezéséhez, mivel azonban a kedvezményezettek száma növekedett, a más adományozóktól származó, a PEGASE közvetlen pénzügyi támogatáson keresztül
történő finanszírozás viszont csökkent, 2012-ben a PH többször jelentős késéssel folyósította a fizetéseket, ami
nyugtalanságot okozott a palesztin lakosság körében.
A PEGASE DFS hozzájárult az alapvető közszolgáltatások fenntartásához, de Gázában a politikai helyzet miatt
számos köztisztviselő úgy kap fizetést, hogy nem jár munkába, tehát nem nyújt közszolgáltatást. A Bizottság és
az EKSZ mindeddig nem foglalkoztak megfelelően ezzel a problémával.
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A PEGASE DFS nagyszabású finanszírozásának ellenére a PH 2012-ben súlyos költségvetési hiánnyal küzdött, ami
azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy meghiúsul a közpénz-gazdálkodási reform. Végső soron azonban a PH pénzügyi fenntarthatóságának fenyegetettsége jelentős mértékben arra vezethető vissza, hogy az izraeli kormány
sokféle akadályt gördít a megszállt palesztin terület gazdasági fejlődésének útjába, s ezzel csorbítja a PEGASE DFS
eredményességét.
E megállapítások alapján a Számvevőszék számos ajánlást tett az EKSZ és a Bizottság részére. Az ajánlások többek
között a következőkre vonatkoztak: erősítsék meg a jövőbeli PEGASE DFS programozását, csökkentsék az igazgatási
költségeket úgy, hogy versenyeztetéssel ítéljék oda a PEGASE DFS irányítására és kontrolljára vonatkozó szerződéseket, egyszerűsítsék a PEGASE DFS irányítási rendszerét, kössék feltételekhez a jövőbeli közvetlen pénzügyi
támogatásokat elsősorban úgy, hogy a támogatást a PH közszolgálati és közpénz-gazdálkodási reformjában tett
konkrét előrelépésektől teszik függővé, és a PEGASE DFS-ből a gázai köztisztviselők bérére és nyugdíjára fordított
forrásokat állítsák le, és irányítsák át Ciszjordániába.
A Számvevőszék végezetül azt javasolta, hogy az EKSZ és a Bizottság a szélesebb adományozó közösséggel karöltve
fokozottan működjön együtt Izraellel annak tisztázására, hogy egy szélesebb EU–izraeli együttműködés keretében
milyen lépéseket kellene tennie Izraelnek ahhoz, hogy a PEGASE DFS eredményesebb legyen.
A jelentés közzétételét széles körű érdeklődés kísérte mind a politikusok, mind a média körében. A legnagyobb
nemzetközi lapok főcímben foglalkoztak vele, a tévécsatornák is hírt adtak a témáról, amely számos vitát indított
Európában, a Közel-Keleten, Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, Óceániában és a „blogoszférában”.
A jelentést bemutattuk az Európai Parlamentnek, amely teljes mértékben támogatta a Számvevőszék következtetéseit és ajánlásait. A Parlament sürgette az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket
a Palesztin Hatóságnak nyújtott támogatás javítására.

Az ellenőrzési csoport (balról jobbra): Francis Joret, Fabrice Mercade, Hans Gustaf Wessberg számvevőszéki tag, Jana Hošková és
Svetoslav Hristov
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••A Kongói Demokratikus Köztársaság számára

a kormányzáshoz nyújtott uniós támogatás
(9/2013. sz. különjelentés) – azt vizsgálta, hogy az
uniós kormányzási támogatás megfelel-e a szükségleteknek, és eléri-e a tervezett eredményeket,
valamint, hogy a Bizottság az uniós programok
kialakítása során kellőképpen figyelembe veszi-e
a KDK bizonytalan helyzetét. Az ellenőrzés a választások lebonyolításához, a biztonsági ágazat
reformjához (igazságügy és rendészet), a közpénzgazdálkodás reformjához és a decentralizációhoz
a 2003 és 2011 közötti időszakban nyújtott uniós
támogatást vizsgálta. Az ellenőrzés megállapította, hogy a KDK számára a kormányzáshoz nyújtott
uniós támogatás csak korlátozottan eredményes.
A támogatás általában véve jól átgondolt együttműködési stratégián alapul, összhangban van az
ország kormányzás terén fennálló főbb szükségleteivel, és elért bizonyos eredményeket. A haladás
azonban lassú, egyenetlen és összességében korlátozott mértékű. A programok kevesebb mint fele
érte el (vagy éri el valószínűleg) a várt eredmények
többségét. A legtöbb esetben nincs reális esély
a fenntarthatóság biztosítására.
A jó kormányzás alapvető európai érték és az Unió
harmadik országokkal folytatott fejlesztési együttműködésének kulcsfontosságú eleme. A KDK-val folytatott strukturális együttműködés újbóli megkezdése
óta az Unió 2003 és 2011 között közel 1,9 milliárd euró
támogatást nyújtott, amivel az ország egyik legfontosabb fejlesztési partnerévé vált.

••A Közép-Ázsiának nyújtott uniós fejleszté-

si támogatás (13/2013. sz. különjelentés) – azt
vizsgálta, hogy a Bizottság és az EKSZ hogyan
tervezte meg és irányította a közép-ázsiai köztársaságoknak (Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán,
Türkmenisztán és Üzbegisztán) 2007 és 2012 között
nyújtott fejlesztési támogatást. Az ellenőrzés megállapította, hogy a Bizottság és az EKSZ – nehéz
körülmények között – komoly erőfeszítéseket tett
a Közép-Ázsiának nyújtott, a 2007. áprilisi regionális
stratégiai dokumentumban foglalt uniós fejlesztési
támogatási program megtervezéséért és végrehajtásáért. A támogatás megtervezése és elosztása
általában véve kielégítő volt, a végrehajtás azonban már kevésbé volt megfelelő.
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1991 és 2013 között az Unió több mint 2,1 milliárd
eurót fordított fejlesztési és humanitárius segélyre
ezen országokban, amely összegből 750 millió eurót
a 2007–2013-as időszakban. A 2007–2012-es időszakban a Bizottság 435 millió eurónyi fejlesztési támogatást nyújtott Közép-Ázsiának, amelynek fő kedvezményezettje Kirgizisztán és Tádzsikisztán volt.

••Az éghajlatváltozás elleni küzdelem uniós

finanszírozása a külső segítségnyújtás keretében (17/2013. sz. különjelentés) – azt vizsgálta,
hogy a Bizottság megfelelően irányította-e az
éghajlattal kapcsolatosan az uniós költségvetésből
és az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) eszközölt
kiadásokat. Az ellenőrzés megállapítása szerint
a Bizottság megfelelő prioritásokra összpontosította támogatási programjait, de még jelentős további
erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy az uniós és
a tagállami programok egymást kiegészítve hassanak a korrupció megelőzése és a korrupció elleni
küzdelem érdekében.
2009-ben a fejlett országok mintegy 30 milliárd dollár
összegű gyorsfinanszírozásban (Fast Start Finance)
állapodtak meg a 2010–2012-es időszakra nézve,
valamint hosszabb távon 2020-ig évi 100 milliárd
dolláros kötelezettséget vállaltak. Az Unió tagállamai
és a Bizottság nem állapodtak meg abban, hogyan
tegyenek eleget a hosszú távú kötelezettségvállalásnak, és az sem világos, hogy az Unió milyen mértékben hajtotta végre gyorsfinanszírozási ígéretét. Nincs
uniós szintű megállapodás az éghajlatváltozás elleni
küzdelem finanszírozásának meghatározásáról, és
jelenleg még nincs eredményes monitoring-, beszámolási és ellenőrzési rendszer.
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Uniós bevételek/saját források
Az Uniós bevételek többségének összegét a tagállamok által szolgáltatott makrogazdasági statisztikai adatok és
becslések alapján számítják ki. A GNI-alapú, illetve a héaalapú hozzájárulásokhoz alapul szolgáló tranzakciók szabályszerűségének számvevőszéki ellenőrzése csak a tagállamok által szolgáltatott adatok bizottsági feldolgozására
terjed ki, az adatok keletkeztetésére nem.

2013-ban a Számvevőszék a következő jelentést fogadta
el ezen a területen:

••A bruttó nemzeti jövedelemre (GNI) vonatkozó

adatok helytállósága: strukturáltabb és célirányosabb megközelítés javítaná a Bizottság
ellenőrzéseinek eredményességét (11/2013. sz. különjelentés) – azt vizsgálta, hogy a Bizottság kellően
strukturáltan és célirányosan ellenőrizte-e a saját források meghatározásához használandó GNI-adatokat.
A Számvevőszék azt a következtetést vonta le, hogy
a GNI-adatok Bizottság általi ellenőrzése nem volt
kellően strukturált és célirányos. A Bizottság nem
tervezte meg megfelelően a munkáját, és nem határozta meg megfelelően az azon belüli prioritásokat;
nem alkalmazott következetes módszert a tagállamokban végzett ellenőrzései során; és nem végzett
elegendő munkát a tagállamok szintjén. Emellett az
ellenőrzéseiről nem készültek megfelelő jelentések.
A jelentésben megfogalmazott ajánlások segíthetnek
biztosítani, hogy az uniós költségvetésbe befizetett
tagállami hozzájárulásokat helyesen és méltányos
alapon számítsák ki. Az ajánlások révén a Bizottság
munkájának eredményessége is javulna. A Bizottság
egyetértett azzal, hogy intézkedésekre van szükség.

Az Európai Unió költségvetését saját forrásokból és
egyéb bevételekből finanszírozzák. A saját forrásoknak
három kategóriája van: a hagyományos saját források
(importvámok és cukortermelési díj), a tagállamok
által beszedett hozzáadottérték-adó alapján kiszámított saját források, illetve a tagállamok bruttó nemzeti
jövedelmén (GNI) alapuló saját források. Az utóbbi
forrásból származó bevétel 2002-ben 46 milliárd euró
volt, és a költségvetés mintegy 50%-át tette ki; ez
a részarány 2012-re 70%-ra (98 milliárd euró) nőtt.
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A korábbi ajánlások hasznosulásának vizsgálata
A Számvevőszék elsősorban ajánlásai révén járul hozzá az uniós pénzgazdálkodás javításához. 2013-ban a Számvevőszék második olyan különjelentését fogadta el, amely a korábbi különjelentéseiben megfogalmazott ajánlások hasznosulását vizsgálja.

••2012-es jelentés az Európai Számvevőszék

különjelentéseinek hasznosulásáról (19/2013. sz.
különjelentés) – azt vizsgálta, hogy a Bizottság
megfelelően hasznosította-e a Számvevőszék
különjelentéseiben 2006 és 2010 között tett
ellenőrzési ajánlásokat. A vizsgálat egy tíz különjelentésben megfogalmazott, összesen 62 ajánlásból álló mintára irányult. A Számvevőszék azt
értékelte, hogy a Bizottság milyen intézkedéseket
tett az ajánlások nyomán. Az ellenőrzés kimutatta,
hogy az ajánlásokat figyelembe vették: a Bizottság
a vizsgált ajánlások 83%-át maradéktalanul, illetve
a legtöbb tekintetben már megvalósította, 12%-át
néhány tekintetben megvalósította, 5%-át pedig
nem valósította meg.

Az ellenőrzési jelentések hasznosulásvizsgálata
a nemzetközi ellenőrzési standardok szerint az utolsó
szakasz a teljesítmény-ellenőrzés tervezésből, végrehajtásból és hasznosulásvizsgálatból álló ciklusában.
A számvevőszéki ajánlások hasznosulásvizsgálatáról
további információk találhatók a 41. oldalon.

Az uniós számvevők úton egy helyszíni ellenőrzésre kiválasztott kedvezményezett felé
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2013-ban kiadott vélemények és egyéb
kiadványok
A Számvevőszék azáltal is hozzájárul az uniós forrásokkal való pénzgazdálkodás javításához, hogy véleményez pénzügyi hatással járó – új vagy felülvizsgált –
jogszabályokra irányuló javaslatokat. E véleményeket
a többi uniós intézmény kéri, és a jogalkotó hatóságok – az Európai Parlament és a Tanács – felhasználják
munkájuk során. A Számvevőszék saját kezdeményezésére más témákban is kibocsáthat állásfoglalásokat.
2013-ban két elnöki levél kibocsátására került sor. Az
egyik a Tanács arra irányuló kérésére válaszolt, hogy
a Számvevőszék foglalja össze az uniós ügynökségekről, egyéb szervekről és közös vállalkozásokról szóló
különálló éves jelentések megállapításait (lásd: 12. oldal). A másik a hitelintézetekkel kapcsolatos egységes
felügyeleti mechanizmus létrehozására irányuló tanácsi
javaslatra reagált.

••a tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap pénzügyi
szabályzata (3/2013. sz. vélemény);

••az Unió általános költségvetésére alkalmazandó

pénzügyi szabályok módosítása egyes kiadási kategóriák esetében az előirányzatok átvitele tekintetében (4/2013. sz. vélemény).

A vélemények teljes szövege az összes hivatalos
uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján
(http://eca.europa.eu).

2013-ban a Számvevőszék négy véleményt fogadott el,
számos jelentős területre vonatkozóan:

••az európai politikai pártok és az európai politi-

kai alapítványok alapszabálya és finanszírozása
(1/2013. sz. vélemény) (lásd: háttérmagyarázat);

••a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regio

nális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra,
Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati
Alapra vonatkozó közös rendelkezésekről és az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó
általános rendelkezésekről szóló módosított rendeletjavaslat (2/2013. sz. vélemény);

4elfogadása
vélemény
2013-ban
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1/2013. sz. vélemény – az európai politikai pártok és az európai politikai
alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló rendeletjavaslatról
2012-ben összesen 13 európai szintű politikai párt és 12 európai szintű politikai alapítvány kapott támogatást az
Európai Unió általános költségvetéséből. Politikai pártok 2004 óta, politikai alapítványok 2007 óta kapnak támogatást. A támogatásokat az Európai Parlament kezeli.
Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló rendeletjavaslat e szervezeteket európai jogi személyiséggel ruházza fel. A jövőben csak olyan szervezet részesülhet
támogatásban az uniós költségvetésből, amelyet az Európai Parlament előzetesen ilyen jogállásban bejegyzett.
A bizottsági javaslat foglalkozott az akkor hatályban lévő rendelkezések több hiányosságával. A függetlenséget,
elszámoltathatóságot és felelősséget előtérbe helyező európai politikai kultúra ösztönzése, a pártok és alapítványok szigorúbb ellenőrzése, valamint a támogatási szabályok esetleges megsértésének elkerülése érdekében
azonban néhány további kérdést is napirendre kell tűzni.
Észrevételei között a Számvevőszék megjegyezte, hogy a rendeletnek pontosan meg kell határoznia az európai
politikai pártokkal összefüggésben az adományok, a hozzájárulások és a kölcsönök mibenlétét. Javasolta továbbá, hogy a szabálytalanság esetén alkalmazott szankciók tekintetében a döntéshozónak kevésbé legyen módja
mérlegelésre, és hogy a rendelet értelmében a büntetés összege a szabálytalan pénzösszeg többszöröse legyen,
felső korlát nélkül.
A rendelettervezet szerint a politikai pártoknak és alapítványoknak a benyújtandó éves pénzügyi beszámolójukat a székhelyük szerinti tagállamban hatályos jogszabályok alapján kell elkészíteniük, a Számvevőszék szerint
azonban jobban szolgálná az összehasonlíthatóság és átláthatóság céljait, ha egységesített, eredményszemléletű
elszámolás és kötelezően alkalmazandó mintára épülő részletesebb beszámolási kötelezettség lenne érvényes
minden politikai pártra és alapítványra, függetlenül attól, hogy a székhelye szerinti tagállamban milyen jogszabályok hatályosak.
A Számvevőszék megjegyezte még, hogy a rendeletben egyértelműen kell szerepelnie, hogy e pénzeszközök
ellenőrzése az Unió külső ellenőrének a hatáskörébe tartozik.
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Kapcsolattartás az érdekelt felekkel
Az uniós elszámoltathatósághoz való számvevőszéki
hozzájárulás értéke nagymértékben függ attól, mennyire
használják fel az elszámoltatási folyamatban részt vevő
főbb partnerek a Számvevőszék munkáját és kiadványait. E főbb partnerek az uniós pénzeszközök nyilvános
felügyeletéért felelős politikai szervezetek (azaz az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és a tagállami
parlamentek). A Számvevőszék 2013–2017-es stratégiája
értelmében kötelezettséget vállalt a külső fejlemények
figyelésére és a partnerekkel való kapcsolatok kezelésére
szolgáló rendszerek fejlesztésére.
A Számvevőszék elnöke és a számvevőszéki tagok rendszeres kapcsolatot tartanak fenn az Európai Parlament
bizottságaival, elsősorban a Költségvetési Ellenőrző Bizottsággal (CONT). 2013-ban Caldeira úr, a Számvevőszék
elnöke öt CONT ülésen, valamint az Európai Parlament
számos plenáris ülésén vett részt. Ezek keretében bemutatta a Számvevőszék éves programját, éves jelentéseit,
valamint véleményeit és egyéb kiadványait.
2013-ban a Számvevőszék többi tagja 68 alkalommal
jelent meg a Költségvetési Ellenőrző Bizottság összesen 15 olyan ülésén, amelyeken témaként szerepeltek
a Számvevőszék éves jelentései és a költségvetéssel,
illetve valamely szakpolitika végrehajtásával foglalkozó különjelentései. E viták alapján a CONT egyes tagjai
jelentéseket készítettek a különjelentésekről, és ennek
keretében a 2012-es bizottsági zárszámadás során részt
vettek a számvevőszéki különjelentésekről szóló jelentéstervezet készítésében.
A Számvevőszék tagjainak számos alkalommal nyílt
lehetőségük bemutatni a különjelentéseket – köztük a mezőgazdasággal és a fejlesztéssel kapcsolatos

jelentéseket – más európai parlamenti bizottságok előtt
is. 2013-ban is folytatódott továbbá az a hagyomány,
hogy a CONT és a Számvevőszék tagjai egy közös ülés
keretében is találkoznak.
2013-ban a Költségvetési Ellenőrző Bizottság megkezdte
az Európai Számvevőszék jövőbeni szerepével kapcsolatos jelentés megvitatását. A Számvevőszék üdvözli
a jelentésben megfogalmazott véleményt, amely szerint
az intézmény reformját az Unió elszámoltathatóságának
javításával kapcsolatos, nagy kihívást jelentő feladat
szélesebb összefüggésében kell szemlélni. A Számvevőszék bizakodva várja, hogy megoldást találjon a felvetett kérdésekre azokon a területeken, ahol hatáskörrel
rendelkezik. Ezek a kérdések főként a tevékenységére, az
érdekeltekkel való kapcsolatára és a forrásfelhasználására vonatkoznak. Sok esetben a Számvevőszék már több
témába illő kezdeményezést indított el a 2013–2017-es
stratégiájának végrehajtási folyamata részeként.
A Számvevőszék emellett az Európai Unió Tanácsának
számos különböző formációjával is együttműködik,
és részt vesz azok tevékenységében. A Számvevőszék
elnöke, Caldeira úr az éves jelentéseket a Gazdasági és
Pénzügyi Tanács előtt is bemutatta, és a Számvevőszék
tagjait is rendszeresen kérik fel az egyes különjelentések
bemutatására a tanácsi bizottságok előtt.
A nemzeti parlamentekkel való hatékony kapcsolatok
fenntartása a Számvevőszék prioritásai közé tartozik.
A Számvevőszék tagjai gyakran mutatják be az éves jelentést tagállami hallgatóság előtt. A tagállami parlamentek európai ügyekkel és pénzügyi kontrollal foglalkozó
bizottságai rendszeres tájékoztatást kapnak a Számvevőszék tevékenységeiről. Az év során számos nemzeti parlamenti delegáció kereste fel a Számvevőszéket, többek
között a Ciprusi Köztársaság képviselőházának elnökét,
Yannakis L. Omirout is vendégül láttuk.

Az Európai Számvevőszék és a CONT Bizottság éves ülése, Luxembourg, 2013. október
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Együttműködés a legfőbb ellenőrzési
intézményekkel
A Számvevőszék és más legfőbb ellenőrzési intézmények közötti együttműködés főként az alábbi fórumokon valósul meg:

••az uniós tagállamok legfőbb ellenőrzési intézményeinek Kapcsolattartó Bizottsága;

••az uniós tagjelölt és potenciális tagjelölt or-

szágok legfőbb ellenőrzési intézményeinek
hálózata;

••nemzetközi közpénzügyi ellenőrzési intézmé-

nyek, elsősorban a Legfőbb Ellenőrző Intézmények
Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) és annak európai
regionális csoportja (EUROSAI).

Az uniós tagállamok legfőbb
ellenőrzési intézményeinek
Kapcsolattartó Bizottsága
Az uniós szerződés előírja, hogy a Számvevőszék és
a tagállamok nemzeti ellenőrző szervei függetlenségük megőrzése mellett a bizalom szellemében
együttműködjenek. A Számvevőszék az uniós tagállamok társintézményeivel a Kapcsolattartó Bizottságon
keresztül működik aktívan együtt: a Kapcsolattartó
Bizottság évente egyszer ülésezik, és számos munkacsoport, hálózat és speciális munkacsoport keretében
foglalkozik általános érdeklődésre számot tartó konkrét
kérdésekkel.
2013 májusában a Számvevőszék rendkívüli kapcsolattartó bizottsági ülésnek adott otthont, amelynek elnöki
tisztét a litván számvevőszék töltötte be. Az ülés célja
a gazdasági és monetáris unióval (GMU), valamint az
uniós gazdasági irányítással kapcsolatos fejlemények
figyelemmel kísérése volt. Az ülés alkalmával a Kapcsolattartó Bizottság elfogadta A megfelelő ellenőrzési és
elszámoltathatósági keretek fontossága a gazdasági és
monetáris unióban és az Európai Unió gazdasági irányításában című nyilatkozatot.
A 2013-as rendes éves ülés, amelyre 2013 októberében
Vilniusban (Litvánia) került sor, a következő két fő témára összpontosított: szeminárium a legfőbb ellenőrző
intézményeknek az uniós elszámoltathatóság javításában játszott szerepéről a 2014–2020-as új pénzügyi
keret és az új költségvetési rendelet összefüggésében,
valamint az új gazdasági irányítással kapcsolatos legújabb fejlemények.

Az Európai Unió legfőbb ellenőrző intézményeinek Kapcsolattartó Bizottsága, Litvánia, 2013. október
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Az uniós tagjelölt és potenciális
tagjelölt országok legfőbb ellenőrzési
intézményeinek hálózata
A Számvevőszék az uniós tagjelölt és potenciális
tagjelölt országok legfőbb ellenőrző intézményeivel2
elsősorban a Kapcsolattartó Bizottsághoz hasonló hálózaton keresztül működik együtt.
2013 novemberében a Számvevőszék társelnök volt
a hálózat elnökeinek Montenegróban tartott ülésén.
Az ülés célja az volt, hogy a korábbi tevékenységek
során elért eredmények alapján meghatározza, melyek
a kiemelt fontosságú területek a hálózat új keretmunkaterve szempontjából. Az ülést egy, a legfőbb ellenőrző
intézmények és a parlamentek közötti kapcsolatokról
szóló konferencia előzte meg, amelyen a Számvevőszék
is aktívan részt vett.

Egyéb együttműködés
2013-ban a Számvevőszék továbbra is részt vett az
INTOSAI és az EUROSAI tevékenységeiben, és aktívan
hozzájárult azokhoz.
Amióta 2004-ben az INTOSAI teljes jogú tagjává vált,
a Számvevőszék teljes és aktív szerepet vállal a szervezet tevékenységeiben, és az INTOSAI több bizottságának és munkacsoportjának a munkájában is részt vesz.
2013-ban a Számvevőszék továbbra is részt vett az
INTOSAI 1. sz. céljának (szakmai standardok) megvalósításában, a következők tagjaként:

••a pénzügyi, szabályszerűségi és teljesítmény-ellenőrzési albizottságok;

••az ellenőrzés minőség-ellenőrzésével foglalkozó
projekt és a harmonizációs projekt.

Az INTOSAI 2. célja (kapacitáskiépítés) tekintetében
a Számvevőszék:

••önkéntes társintézményi értékelések révén támo-

gatást és szakmai segítséget nyújtott az albizottságnak a követendő példák és a minőségbiztosítás
előmozdításában;

••követte az albizottság arra irányuló munkáját, hogy
előmozdítsa az INTOSAI-tagok között a kapacitáskiépítési tevékenységek fokozását.

Budva, Montenegró

2

2014 januárjában a hálózat öt tagjelölt országból (Macedónia
Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Montenegró, Szerbia és
Törökország), valamint két potenciális tagjelölt országból
(Albánia és Bosznia-Hercegovina) áll. 2013 novembere óta
megfigyelőként Koszovó* is részt vesz a hálózatban.

*

Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos
álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999)
ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói
függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
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Az INTOSAI 3. céljának (tudásmegosztás) tekintetében
a Számvevőszék 2008 óta elnöke volt a katasztrófákhoz kapcsolódó támogatás elszámoltathatóságával
és ellenőrzésével foglalkozó munkacsoportnak.
Az INTOSAI 2013 októberében tartott konferenciája
(INCOSAI) elfogadta a munkacsoport munkájának legfőbb eredményeit: a legfőbb ellenőrzési intézmények
nemzetközi standardjaiból (ISSAI) ötöt, amelyet a katasztrófákhoz kapcsolódó támogatásokra irányuló
ellenőrzések útmutatójának új 5500–5599 sorozata
tartalmaz, valamint a katasztrófákhoz kapcsolódó és
humanitárius segély integrált pénzügyi elszámoltathatóságát illetően a jó irányításról (INTOSAI GOV) szóló
útmutatót. E fontos dokumentumok elfogadását követően a munkacsoport tevékenysége lezárult.
A Számvevőszék ezenkívül:

••az INTOSAI Irányító Bizottságának tagjaként részt

vett a környezetvédelmi ellenőrzési munkacsoport
munkájában;

••részt vett a pénzügyi modernizálással és szabályozási reformmal kapcsolatos INTOSAI munkacsoportban (korábban: a globális pénzügyi válsággal
foglalkozó speciális munkacsoport).

2013 októberében a Számvevőszék részt vett az
INTOSAI Pekingben megrendezett XXI. kongresszusán
(INCOSAI), ahol intézményünket Vítor Caldeira elnök,
valamint Gijs de Vries (számvevőszéki tag és az elszámoltathatósággal és a katasztrófák utáni támogatással
foglalkozó munkacsoport elnöke) és Henrik Otbo számvevőszéki tag képviselték.

Az EUROSAI tekintetében a Számvevőszék, miután
2011-ben az igazgatótanács tagja lett, 2013-ben részt
vett annak XL. ülésén, valamint folytatta aktív részvételét az EUROSAI munkacsoportjaiban és speciális
munkacsoportjaiban. A Számvevőszék:

••részt vett az EUROSAI környezetvédelmi ellenőrzési
munkacsoportjának 11. éves ülésén;

••részt vett az EUROSAI ellenőrzési és etikai speciális

munkacsoportjának második ülésén, továbbá megszervezte az EUROSAI etikai ellenőrzési szemináriumát, amelynek otthont is adott;

••részt vett az első Fiatal EUROSAI (YES)
kongresszuson.

Az INTOSAI regionális munkacsoportjai közötti közös
konferenciák keretében a Számvevőszék aktívan részt
vett a IV. EUROSAI–ARABOSAI közös konferencián,
amely elsősorban a legfőbb ellenőrző intézmények
kapacitásépítéssel kapcsolatos legújabb kihívásaival
foglalkozott. A Számvevőszék országtanulmánnyal
járult hozzá az I. témakörhöz (A legfőbb ellenőrző
hatóságok számára az ENSZ-Közgyűlés 2011. december 22-i A/66/209. sz. határozatának kihívásaiból adódó
feladatok).

A Számvevőszék folytatta részvételét az önértékelési
eszköz kidolgozására irányuló IntoSAINT projektben,
amelyet az INTOSAI égisze alatt a holland számvevőszék vezet. 2013-ban a Számvevőszék feddhetetlenségi
önértékelést végzett, amelynek moderátorai a norvég
és a holland számvevőszék munkatársai voltak.

XXI. INTOSAI kongresszus (INCOSAI), Kína, 2013. október
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Új nemzetközi útmutató a katasztrófák utáni humanitárius segély nyújtásáról és ellenőrzéséről
Világszerte egyre gyakrabban következnek be katasztrófák, amelyek emberi és gazdasági hatása is egyre
erősebb, ezért a humanitárius segítségnyújtás is sokkal intenzívebbé vált az elmúlt években. Ennek ellenére
a katasztrófákhoz kapcsolódó támogatások ellenőrzéséről hosszú ideig nem született speciális útmutató. Az
INTOSAI erre a hiányra reagálva hozta létre a katasztrófákhoz kapcsolódó támogatás elszámoltathatóságával
és ellenőrzésével foglalkozó munkacsoportot. A munkacsoport elnöki tisztét az Európai Számvevőszék töltötte
be, amely új iránymutatásokat tett közzé a katasztrófák utáni humanitárius segély témájában az adományozók,
a kedvezményezettek és az ellenőrök számára.
Az új, INTOSAI GOV 9250 elnevezésű iránymutatások és az ISSAI-standardok 5500-as sorozatának célja az elszámoltathatóság és átláthatóság fokozása a katasztrófákhoz kapcsolódó és egyéb humanitárius segély terén.
Az INTOSAI GOV 9250 iránymutatások a humanitárius segélyeket nyújtókat (az adományozókat és a pénzösszegek eljuttatásában részt vevő multilaterális szervezeteket), valamint a kedvezményezetteket segíti
a közöttük lévő támogatási folyamatok azonosításában, illetve világosabbá és egyszerűbbé tételében.
A humanitárius segítségnyújtásban részt vevő minden adományozónak és minden kedvezményezettnek (azaz
az „érdekelteknek”) egyszerűen megszerezhető adatok felhasználásával táblázatot kell készítenie, amelyben
szerepel a pénzösszegek eredete, valamint az, hogy azok kinek és milyen célból kerültek kifizetésre.
Az ISSAI standardok 5500-as sorozata meghatározza a katasztrófakockázatok csökkentésének és a katasztrófák
utáni támogatásoknak az ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat és bevált gyakorlatokat, és ezzel segíti
a legfőbb ellenőrző intézményeket a katasztrófák hatásának enyhítésében, valamint a segítségnyújtás eredményességének, gazdaságosságának és hatékonyságának növelésében.
A közzététel előtt az útmutatót közel 30 szervezet (köztük számvevőszékek, az ENSZ és más nemzetközi szervezetek, kormányok és civil szervezetek) véleményezte, és az széles körben elismerést és lelkesedést váltott ki.
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Jelentős események
A Számvevőszék új épületének
felavatása
2013. május 8-án a Számvevőszék új K3-as épületét
Luxemburg miniszterelnöke, Jean-Claude Juncker,
a Tanács ír elnöksége képviseletében John Perry ír
államminiszter, valamint a Számvevőszék elnöke, Vítor
Caldeira avatta fel. Az eseményen részt vettek az épületet tervező, illetve az építésben részt vevő építészek,
az uniós intézmények és Luxembourg város képviselői,
korábbi számvevőszéki tagok, valamint a tagállami
legfőbb ellenőrző intézmények elnökei. A felavatással –
a tervezett határidőn és a költségvetési kereteken belül
maradva – lezárult a K3 projekt, és az új épület hosszú
évek óta először egyesítette egy helyen intézményünk
munkatársait.
Ugyanebből az alkalomból, a 2013 júniusi európai tanácsi ülésre készülve, a Számvevőszék az uniós tagállamok
legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetőit rendkívüli
ülés keretében látta vendégül. A résztvevők hangsúlyozták a megfelelő ellenőrzési és elszámoltathatósági
keretek fontosságát a gazdasági és monetáris unióban
és a bankunióban. További információk: 31. oldal.

Herman Van Rompuy beszédet mond a Számvevőszék irányítás és az
elszámolhatóság témájában szervezett konferenciáján, Luxembourg,
2013. szeptember

A Számvevőszék fennállásának
35. évfordulójára rendezett konferencia
az irányítás és az elszámolhatóság
témájában
A fennállásának 35. évfordulója alkalmából rendezett
eseménysorozat részeként a Számvevőszék 2013. szep
tember 12-én luxembourgi székhelyén konferenciának
adott otthont az európai irányítás és elszámolhatóság
témájában.
A konferencián a tudományos élet és az uniós intézmények képviselői vettek részt, akik a pénzügyi és politikai
elszámoltathatóság alapjait figyelembe véve az európai
kormányzással kapcsolatos kérdéseket vitattak meg.
Nyitó beszédében Herman Van Rompuy, az Európai
Tanács elnöke megjegyezte, hogy a nehéz időkben
a polgárok jogos elvárása, hogy a nehezen megkeresett
jövedelmükből befizetett adókat hatékonyan használják fel. Vítor Caldeira, az Európai Számvevőszék elnöke
beszédében elismerte: amikor az uniós közkiadások
révén elért eredmények nyilvános elszámoltathatóságáról van szó, még állnak előttünk további feladatok.
A konferenciát a témakör szakértőinek kerekasztalbeszélgetése zárta, a következők részvételével: Patrick
Dunleavy, a London School of Economics and Political
Science politikatudományi és közpolitikai tanszékének
professzora; Michael Theurer, az Európai Parlament
Költségvetési Ellenőrző Bizottságának elnöke; Pablo
Zalba Bidegain, az Európai Parlament Gazdasági és
Monetáris Bizottságának alelnöke; Mark Bovens, az
Utrecht University School of Governance közigazgatási
professzora; valamint Gijs de Vries, az Európai Számvevőszék tagja.

Jean-Claude Juncker beszédet mond a Számvevőszék új épületének felavatásán, Luxembourg, 2013. május

Tevékenységeink
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Mieke Hoezen nagy tapasztalattal rendelkező holland
kutató. Disszertációját 2012 júniusában fejezte be
a Twentei Egyetemen, Hollandiában. A 2012-es díjat
odaítélő számvevőszéki bizottság szerint a dolgozat
azzal járul hozzá a közszféra ellenőrzésének javításához, hogy módszert javasol az eredményességi vizsgálatok végzéséhez, amely módszernek része a politikai
retorika rekonstruálása, a mechanizmuselvárások és
a tényleges teljesítmény mérése.

A Számvevőszék díjátadó ceremóniája: (balról jobbra) John Wiggins,
volt számvevőszéki tag, Mieke Hoezen, a díj nyertese és Vítor Caldeira,
a Számvevőszék elnöke, Luxembourg, 2013. június

Az Európai Számvevőszék Fabra Vallésdíja a közszféra ellenőrzése terén
végzett kutatómunkáért (2012)
2013. június 25-én a Számvevőszék Mieke Hoezennek
ítélte a közszféra ellenőrzése terén végzett kutatómunkáért második alkalommal felajánlott díjat. A díj
célja, hogy ösztönözze és elismerje a közszféra ellenőrzésével kapcsolatos kérdésekre irányuló kutatásokat.
2013-ban a Számvevőszék a díj felajánlásával egyik
korábbi elnöke, Juan Manuel Fabra Vallés (1950-2012)
emléke előtt tisztelgett, aki munkája során példaértékűen járult hozzá a Számvevőszék mint a közpénzellenőrzés fejlesztésének az élvonalában járó intézmény
hírnevéhez.
A nyilvános díjátadási ünnepségen Mieke Hoezen
bemutatta díjnyertes doktori dolgozatát, amelynek
címe: The competitive dialogue procedure: negotiations
and commitment in inter-organisational construction
projects (A versenypárbeszéd eljárása: tárgyalás és
kötelezettségvállalás az intézményközi építési beruházási projektek esetében). A dolgozat egy európai
uniós eszköz – a versenypárbeszéd mint közbeszerzési
eljárás – eredményességét vizsgálta meg.

A számvevőszék irányítása

A Számvevőszék testülete
A Számvevőszék testülete tagországonként egy tagból
áll. A Szerződés értelmében a számvevőszéki tagok
megbízatási ideje hat év, és megbízatásuk megújítható.
Tagságukkal egyidejűleg a tagok az öt kamara valamelyikéhez tartoznak. A kamarák ellenőrzési jelentéseket
és véleményeket fogadnak el, illetve általános stratégiai és igazgatási kérdésekben döntenek. Az egyes
tagoknak saját, elsősorban ellenőrzési jellegű feladataik
is vannak. A mögöttes ellenőrzési munkát általában
a számvevők végzik, akiknek a tevékenységét az illetékes számvevőszéki tag a kabinetje közreműködésével
koordinálja. Az illetékes tag ezután a kamarának, illetve

A Számvevőszék testülete 2013 végén
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a számvevőszéki testületnek is bemutatja a jelentést,
majd annak elfogadása után az Európai Parlamentnek,
a Tanácsnak és a többi érintett félnek, köztük a médiának is előterjeszti azt.
2013-ban a tagállami jelöléseket követően és az Európai
Parlamenttel folytatott konzultáció után az Európai
Unió Tanácsa három új tagot nevezett ki az Európai
Számvevőszék testületébe. A Számvevőszékhez két
új tag érkezett: Iliana Ivanova (Bulgária) januárban,
George Pufan (Románia) pedig júliusban lépett hivatalba. Miután 2013. július 1-jén Horvátország 28. tagállamként csatlakozott az Európai Unióhoz, a Számvevőszék Neven Mates személyében első horvát tagját
üdvözölhette.
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EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
2013/31/12

Elnök
Vítor Manuel
da SILVA CALDEIRA
Portugália

- A természeti erőforrások megőrzése és természetierőforrás-gazdálkodás
Kamarai
elnök

Ioannis
SARMAS

Jan
KINŠT

Cseh Köztársaság

Görögország

Augustyn
KUBIK

Michel
CRETIN

Franciaország

Lengyelország

Rasa
.
BUDBERGYTE

Litvánia

Kevin
CARDIFF
Írország

- Strukturális politika, közlekedés és energia
Kamarai
elnök

Henri
GRETHEN

Lazaros S.
LAZAROU

Harald
NOACK

Luxemburg

Németország

Ciprus

Harald
WÖGERBAUER
Ausztria

Ville
ITÄLÄ

Finnország

Iliana
IVANOVA
Bulgária

- Külső fellépések
Kamarai
elnök

David
BOSTOCK

Karel
PINXTEN

Egyesült Királyság

Belgium

Szabolcs
FAZAKAS

Magyarország

Gijs M.
de VRIES
Hollandia

Hans Gustaf
WESSBERG

Svédország

- Bevételek, kutatás, belső politikák, valamint uniós intézmények és szervezetek
Kamarai
elnök

Louis
GALEA

Ladislav
BALKO

Málta

Szlovákia

Milan Martin
CVIKL
Szlovénia

Pietro
RUSSO

Olaszország

Baudilio TOMÉ
MUGURUZA

Spanyolország

George
PUFAN

Románia

- Koordináció, értékelés, minőségbiztosítás és fejlesztés
Kamarai
elnök

Igors
LUDBORŽS

Lettország

Kersti
KALJULAID
Észtország

Henrik
OTBO
Dánia

Neven
MATES

Horvátország
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A 2013–2017-es időszakra vonatkozó új stratégia: eddigi eredmények
2013-ban a Számvevőszék megkezdte a 2013–2017-es időszakra vonatkozó stratégiája végrehajtását. Erre az időszakra a Számvevőszék azt tűzte ki célul, hogy a lehető legnagyobb mértékben növelje az Unió nyilvános elszámoltathatóságához való hozzájárulásának értékét. Főbb prioritásai e cél elérése érdekében a következők:
•• a Számvevőszék kiadványainak az uniós elszámoltathatóság jobbítására való összpontosítása;
•• együttműködés másokkal a Számvevőszék által az Unió elszámoltathatóságához nyújtott hozzájárulás jobb
kiaknázásában;
•• a Számvevőszék mint professzionális ellenőrző intézmény továbbfejlesztése;
•• a Számvevőszéknél meglévő tudás, képzettség és szakértelem lehető legnagyobb mértékű kihasználása;
•• a Számvevőszék munkaeredményeinek és elszámoltathatóságának demonstrálása.
A 2013–2017-es időszakban az Európai Számvevőszék jelentései, véleményei és észrevételei a következő célokra
fognak összpontosulni:
•• a nyilvános elszámoltathatóság és az ellenőrzés kereteinek fejlesztése;
•• a pénzgazdálkodás és az uniós költségvetés végrehajtásáról és hatásairól szóló beszámolás jobbítása;
•• az uniós szakpolitikák és kiadási programok kidolgozásának tökéletesítése.
A stratégia végrehajtásával kapcsolatban a Számvevőszék 2013-ban a következőkre helyezte a hangsúlyt:
•• az uniós költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentés felülvizsgálata és frissítése, a 2014-es pénzügyi
évtől;
•• az ellenőrzések kiválasztásának és megtervezésének korszerűsítése az új munkaprogramozási rendszer bevezetése révén, hogy ezáltal a Számvevőszék erőteljesebben összpontosíthasson a stratégiai prioritásokra és az
érdekeltek igényeire;
•• válaszul az uniós közkiadások általános kérdéseit elemző jelentésekkel kapcsolatos igényekre két, 2014-re
tervezett állapotfelmérés: az egyik az uniós elszámoltathatóság hiányosságai, a másik pedig az EU általános
pénzgazdálkodásával kapcsolatos kockázatok témájában;
•• a külső kommunikáció és az érdekeltekkel való kapcsolattartás fejlesztése és további szakmai tökéletesítése
2014-ben végrehajtandó új intézkedések révén;
•• a Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzési gyakorlatának fejlesztése a német, a francia és a svéd számvevőszékek külső társintézményi értékelése révén, amelynek eredményének közzétételét 2014 elejére tervezzük;
•• a hatékonyság növeléséhez javaslatok készítése az ellenőrzési szerepek és feladatok optimálisabb elosztására, valamint a teljesítmény-ellenőrzési folyamat ésszerűsítésére vonatkozóan;
•• a Számvevőszék fő teljesítménymutatóinak átdolgozása, és így az intézmény teljesítményének megfelelőbb
mérése (40–43. oldal).
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A Számvevőszék teljesítményének
mérése

A Számvevőszék munkájának minősége
és hatása

A Számvevőszék 2008 óta alkalmaz fő teljesítménymutatókat, amelyek szerepe, hogy segítsék a vezetés
tájékozódását arról, hogyan halad a kitűzött célok
elérése, alátámasszák a döntéshozatalt, és tájékoztassák a Számvevőszék munkájában érdekelt kört
intézményünk teljesítményéről. Ezeket a mutatókat
úgy alakították ki, hogy tükrözzék a Számvevőszék
prioritásait, és demonstrálják a Számvevőszék mint
professzionális ellenőrző intézmény teljesítményét és
elszámolhatóságát.

A Számvevőszék az érdekelt felek által adott értékelések, szakértői vizsgálatok és az uniós pénzgazdálkodás tökéletesítésére tett ajánlásai hasznosulásának
vizsgálata alapján értékeli saját jelentéseinek minőségét és hatását. A Számvevőszék médiajelenlétét egy
újonnan bevezetett fő teljesítménymutató méri.

A mutatók a számvevőszéki munka minőségének és
hatásának fő összetevőit igyekeznek mérni, külön figyelmet fordítva a legfontosabb érdekelt felek véleményére, valamint az erőforrások eredményes és hatékony
felhasználására.

A Számvevőszék arra kérte a munkájában leginkább
érdekelt intézményeket – az Európai Parlament
Költségvetési Ellenőrzési Bizottságát és Költségvetési
Bizottságát, a Tanács Költségvetési Bizottságát, a Bizottság és az uniós ügynökségek fontosabb ellenőrzött
részlegeit, valamint az uniós legfőbb ellenőrző intézmények vezetőit –, hogy egy öt pontból álló, a „nagyon
gyengétől” a „nagyon jóig” terjedő skálán osztályozzák
a 2013-ban közzétett jelentéseink hasznosságát és
hatását.

Az érdekelt felek által adott értékelések

A fő teljesítménymutatókat a 2013–2017-es időszakra
aktualizáltuk. Egyes mutatókra vonatkozóan összehasonlító adatokat mutatunk be, más esetekben a mutatókat elsőként 2013-ban mértük.

Az érdekelt felek által adott értékelések
A jelentések valószínű hatása
4%
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2%

A jelentések hasznossága

23 %
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30%
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25%

36%
Nagyon hasznos

Hasznos

Közepes

Kevéssé hasznos

Alig hasznos

A válaszok azt mutatják, hogy a leginkább érdekelt intézmények 98%-a úgy gondolja, hogy a számvevőszéki jelentések hasznosak a munkájukhoz, és 94%-uk gondolja úgy, hogy hatással vannak arra.
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Szakértői vélemények

négypontos – a „súlyosan hiányos”-tól (1) a „kiváló
minőségű”-ig (4) terjedő – skálán osztályozták.

Minden évben független külső szakértők tekintenek át
egy, a számvevőszéki jelentésekből álló mintát, tartalom
és bemutatás szempontjából. 2013-ban a külső szakértők
8 különjelentést, valamint a 2012-es éves jelentéseket
vizsgálták.

Az eredmények szerint a külső értékelők „kielégítőnek” minősítik a 2013-as számvevőszéki jelentések
minőségét. A külső értékelők a Számvevőszék számára értékes információkkal szolgálnak jelentései
minőségéről, és ajánlásaikat felhasználjuk a további
minőségjavításhoz.

A jelentések minőségét különböző szempontokból

A számvevőszéki jelentések szakértői vizsgálata
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Az ajánlások hasznosulásának vizsgálata

szisztematikusan figyelemmel követi, hogy az
ellenőrzött felek milyen mértékben valósították
meg ajánlásait. 2013 végéig a 2011-ben kibocsátott
ajánlások 70%-a, és a 2010–2013-as időszakban kibocsátott közel ötszáz ajánlás 60%-a valósult meg.

A Számvevőszék elsősorban ajánlásai révén járul hozzá
az uniós pénzgazdálkodás javításához. Egyes ajánlásai
gyorsan végrehajthatók, míg mások megvalósítása, ös�szetettségük miatt, több időt igényel. A Számvevőszék

A Számvevőszék ajánlásainak megvalósulása a kibocsátás
éve szerint
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Médiajelenlét
A Számvevőszék médiajelenlétét mérő mutató az intézmény médiahatásáról ad képet. Ahhoz a stratégiai célhoz kapcsolódik, hogy minél nagyobb közéleti figyelem
irányuljon a Számvevőszékre, kiadványaira, ellenőrzési
megállapításaira és következtetéseire.

Médiahivatkozások

A Számvevőszék
általában

24%

39%

Különjelentések

37%

Az erőforrások eredményes és hatékony
felhasználása
A Számvevőszék az erőforrások eredményes és hatékony felhasználását abból a szempontból értékeli,
hogy mennyire képes végrehajtani munkaprogramját,
időben elvégezni az ellenőrzéseket, valamint biztosítani alkalmazottainak szakmai alkalmasságát.

A Számvevőszék 2013-as éves munkaprogramjának végrehajtása
100%

100%

100%

100%

Különálló
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2013-ban a Számvevőszék több mint 1300 olyan
internetes cikket azonosított, amelyek különjelentéseikre, a 2012-es éves jelentésére, valamint általában
véve magára mint intézményre vonatkozott. Összesen
a cikkek 76%-a kapcsolódott a számvevőszéki jelentésekhez, a fennmaradó hányad pedig általánosságban
az intézménnyel foglalkozott.

Éves jelentések Különjelentések

Összesen

2012-es éves jelentések

A munkaprogram végrehajtása
A Számvevőszék ellenőrzéseit és egyéb feladatait éves
munkaprogramja segítségével tervezi meg, és az év
során folyamatosan ellenőrzi a haladást.
2013-ban a Számvevőszék munkaprogramjának 90%-át
teljesítette. Az éves jelentések és a különálló éves jelentések elkészítése a tervek szerint alakult, a különjelentések azonban csak 70%-ban teljesültek, részben amiatt,
hogy le kellett zárni a 2012-ről áthozott feladatokat.
A 2013-ban nem teljesített feladatokat 2014-re át kell
vinni. A Számvevőszék továbbra is törekszik az ellenőrzés-tervezés pontosabbá tételére és különjelentéseinek
hatékonyabb elkészítésére.
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A különjelentések készítése
Ahhoz, hogy hatást tudjanak kifejteni, a Számvevőszék különjelentéseinek – amelyek a saját hatáskörben
kiválasztott ellenőrzések eredményeit mutatják be –,
időben kell elkészülniük. Az elmúlt években a Számvevőszék sikeresen lerövidítette az ellenőrzési jelentések
elkészítésének idejét. A 2013–2017-es stratégia célja,

hogy tovább javítsa ezt a helyzetet: ennek érezhető
hatása az elkövetkező években jelentkezik majd.
2013-ban a Számvevőszék 19 különjelentést fogadott
el, amelynek 37%-a készült el a Számvevőszék által
kitűzött 18 hónapos időkereten belül. A 2013-ban elfogadott különjelentések elkészítéséhez szükséges idő –
2012-höz hasonlóan – átlagosan 20 hónap volt.

A 2013-ban elfogadott különjelentések
elkészítési ideje
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Szakmai képzés
A Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetségének (IFAC)
iránymutatásaihoz híven a Számvevőszék igyekszik
személyenként átlagosan évi 40 órányi (5 napnyi)
szakmai képzést nyújtani ellenőreinek.

Szakmai képzéssel töltött napok száma ellenőrönként
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2013-ban a Számvevőszék ellenőrei átlagosan 6,4 napot töltöttek szakmai képzéssel (a nyelvtanfolyamokon kívül). A mutató mérésének 2008-as kezdete óta
ez volt a legnagyobb érték, ami jól szemlélteti, hogy
az intézmény elkötelezett munkatársainak kiválósága
mellett.
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Ellenőrzés-támogatás

Emberi erőforrások

Munkaerő-felvétel
A Számvevőszék munkatársai sokrétű elméleti és szakmai háttérrel rendelkeznek, és az intézmény teljesítménye tükrözi minőségi munkájukat és elhivatottságukat.
A Számvevőszék munkaerő-felvételi politikája az uniós
intézmények általános alapelveit és foglalkoztatási
feltételeit követi, alkalmazotti állománya állandó tisztviselőkből és ideiglenes szerződéssel foglalkoztatott
munkaerőből áll. A számvevőszéki állások betöltésére
az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) szervez
nyílt versenyvizsgákat.

A munkaerő megoszlása
Az Európai Unió nehéz gazdasági helyzetére reagálva,
és az Európai Unió személyzeti szabályzatának jelenleg folyó reformjával összefüggésben a költségvetési
hatóság és a Bizottság 2011-ben arra hívta fel az uniós
intézményeket, hogy 2013 és 2017 között 5%-kal csökkentsék munkatársaik létszámát.
Ennek eredményeként 2013-ban a létszámelosztás (a
betöltendő álláshelyek száma) 900-ról (beleértve Horvátország uniós csatlakozásához kapcsolódóan 13 új
álláshelyet is) 891 tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti
álláshelyre csökkent (amelyekbe nem számítanak bele
a számvevőszéki tagok, a szerződéses álláshelyek, a kirendelt nemzeti szakértők és a gyakornokok). 576 alkalmazott dolgozik az ellenőri kamarákban (ebből 120 fő
a számvevőszéki tagok kabinetjeiben). További információk az alábbi táblázatban találhatók.

2013-ban további felvételi eljárásokat szerveztünk ideiglenes állások (AD6-os és AD10-es szintű számvevői és
AD13-as szintű pénzügyi szakértői álláshely), valamint
egy csoportvezetői állás betöltésére. A Számvevőszék
háromtól öt hónapig tartó szakmai gyakorlati lehetőségeket is biztosított 91 egyetemi végzettséggel rendelkező gyakornok számára.
A Számvevőszék 2013-ban 80 alkalmazottat vett fel:
31 tisztviselőt, 28 ideiglenes és 21 szerződéses alkalmazottat. A Számvevőszék különösen az ellenőri álláshelyek új munkatársakkal történő betöltése terén volt
sikeres. A betöltetlen álláshelyek száma 2011 óta 3%
közelében áll.

Az erőforrások lehető legjobb felhasználása érdekében
2013-ban továbbra is valamennyi tevékenységünkben
törekedtünk az eljárások egyszerűsítésén alapuló hatékonyságnövelésre. A hatékonyság javulásával felszabaduló nem ellenőri álláshelyeket, ahol lehetett, ellenőri
álláshelyekre csoportosítottuk át. 2008 óta az ellenőri
álláshelyek száma így 15%-kal nőtt, míg a Számvevőszék összes álláshelyeinek száma ugyanebben az
időszakban csupán 4%-kal lett több.

Létszámmegoszlás a betöltött álláshelyeken
december 31-én

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellenőrzés

501

525

557

564

573

576

Fordítás

163

163

151

148

143

147

Igazgatás

173

171

157

148

139

137

Elnökség

20

21

24

27

32

31

857

880

889

887

887

891

Összesen
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A nemek egyensúlya

a munkaerő-felvétel során. Az elmúlt években a Számvevőszéken fokozatosan növekedett a női alkalmazottak aránya, így munkatársaink között mára már
ugyanannyi a férfi és a nő.

A többi európai uniós intézményhez hasonlóan
a Számvevőszék is alkalmazza az esélyegyenlőség elvét az emberi erőforrások igazgatása és

A nemek egyensúlya
100%
80%

46%

49%

A Számvevőszék
munkatársainak

51%

55%-a
44 éves vagy annál

60%
Nő

40%
20%

Férfi

54%

51%

49%

2001

2012

2013

fiatalabb

0%

Ugyanakkor a korábbi évekhez hasonlóan a 70 igazgatói, illetve csoportvezetői állásból 21-et (30%) nők
töltenek be. Többségük a Fordítási Igazgatóságon és
az adminisztratív részlegeknél dolgozik. A Számvevőszék 2012 végén esélyegyenlőségi cselekvési tervet
fogadott el, hogy kiegyensúlyozottabbá tegye a nemek
képviseletét az intézmény minden szintjén. Az alábbi

100%

Asszisztensek
(AST szint)

80%
60%

Számvevők –
tisztviselők
(AD szint)

40%
67%

40%

Igazgatók
és csoportvezetők
30%

30%

70%

70%

2012

2013

67%
Nő

40%
20%

diagramok a női és férfi alkalmazottak felelősségi szint
szerinti megoszlását mutatják (2013. december 31.). Az
AD szinten nő a nők aránya. A legutóbbi munkaerőfelvételi kampány nyomán az AD5–AD8 szinten a teljes
létszám 48%-a női alkalmazott (ez az arány 2009-ben
43% volt).

33%

33%

2012

2013

60%

60%

2012

2013

0%

Férfi
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Életkor szerinti megoszlás
A 2013. december 31-én aktív foglalkoztatásban álló
dolgozók életkori megoszlása szerint a Számvevőszék
munkatársainak valamivel több mint 55%-a legfeljebb
44 éves.

20-24
25-29

Az igazgatók és csoportvezetők közel 40%-a 55 éves
vagy annál idősebb. Ebből adódóan a következő
5–10 évben a felső szintű vezetői állomány jelentős
megújulásával kell számolni.

0,2%
3,2%
12,5%

30-34

20,8%

35-39

18,4%
18,7%

40-44
45-49

13,3%
9,2%

50-54
55-59

3,4%

60-64
65+

0,2%

Szakmai képzés

Fordítás

A Számvevőszék valamennyi munkatársának szüksége
van folyamatos továbbképzésre, hogy lépést tarthassanak a szakmai fejlődéssel, és új készségeket sajátíthassanak el. A Számvevőszék ellenőrzési környezetének
különleges jellegéből adódóan a munkatársaknak
emellett jó nyelvi készségekre is szükségük van.

Az ellenőrzés-támogató tevékenységként felfogott
fordítás lehetővé teszi, hogy a Számvevőszék teljesítse
küldetését, és elérje kommunikációs céljait. 2013-ban
a fordítási munka volumene 186 699 oldalas rekordot
ért el, ez 18%-kal több, mint 2012-ben volt. A fordítások
több mint 99%-a időben készült el.

2013-ban a Számvevőszék munkatársai átlagosan
9,6 napot (a számvevők 11,8 napot) töltöttek szakmai
továbbképzéssel. A nyelvtanfolyamok a továbbképzéssel töltött napok 46%-át tették ki, ez az érték 2012-ben
52% volt.

2013-ban, felkészülvén Horvátország uniós csatlakozására, a Számvevőszék fordítói csoportot vett fel a horvát nyelvre történő fordításra.

2013-ban továbbfejlesztettük a képzések tartalmát, és
új képzéseket is kidolgoztunk az ellenőri munka prioritásainak megfelelően: többek között számos, a pénzügyi és gazdasági irányítás témájával (a 2013–2017-es
stratégia időszakának kiemelt témájával) kapcsolatos
képzést kínáltunk.

A Számvevőszék Fordítási Igazgatósága a tagállamokban helyszíni vizsgálatokat végző számvevőknek,
valamint azt követően az ellenőrzési jelentések megszövegezéséhez 29 esetben (31 munkahét) nyújtott
nyelvi támogatást.
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Támogatást biztosított továbbá az INTOSAI munkacsoportjainak, és segített eleget tenni a Számvevőszék
ellenőrzési tevékenységeihez kapcsolódó más igényeknek is. 2013-ban a Fordítási Igazgatóság megkezdte
a STUDIO nevű, fordítást támogató informatikai eszköz
új generációjának alkalmazását. Továbbá tevékenyen
részt vett intézményközi és nemzetközi szakmai fórumokon is.

Mindezen fejlesztésekkel egy időben növeltük a műveleti biztonságot is, és szigorítottuk az üzletmenetfolytonosságra vonatkozó rendelkezéseket annak
érdekében, hogy biztosítsuk a Számvevőszék valamen�nyi informatikai szolgáltatásának kellő elérhetőségét
és minőségét, valamint korszerűsítsük a legfontosabb
informatikai elemeket (pl. áttérés a Windows 7 és az
Office 2010 használatára).

Informatika

Igazgatás és létesítmények

Az informatika döntő fontosságú a Számvevőszék
számára, mert segítségével válik lehetővé – a hatékonyság és az eredményesség növelése mellett – az
intézménynél lévő tudás lehető legnagyobb mértékű
kihasználása. 2013-ban az új K3-as épületbe való sikeres
beköltözés mellett a Számvevőszék:

A pénzügyekkel és támogatási tevékenységgel foglalkozó igazgatóság feladata kettős:

••még nagyobb erővel folytatta beruházását

a tudásmenedzsmentbe: elkészült új ellenőrzéstámogató eszközének (Assyst2) fő verziója,
amelyet fokozatosan be is vezetett. Elindított egy
ellenőrzés-irányító rendszer (Audit Management
System, AMS) elnevezésű projektet, amelynek célja
a tervezés és az erőforrás-gazdálkodás fejlesztése.
Kifejlesztett egy készségadatbázist, amely a szervezeten belüli közösségi hálózatnak – a tudásmegosztás és -terjesztés kulcselemének – a magját alkotja,
és már működik egy új kereső eszköz is;

••továbbra is támogatta a mobilitást: a „laptopot

mindenkinek” kampány lezárult, emellett a mobil
munkahely támogatásával összhangban Wifi hozzáférés került bevezetésre az épületek mindegyikében. A hang- és adathálózati infrastruktúra, igazodván az új K3-as épület normáihoz, korszerűsítésre
került a K1-es és a K2-es épületben, ami lehetővé
tette az egységes kommunikációs rendszer bevezetését az intézmény egészében;

••a fő információs rendszerek korszerűsítése:

elkészült a Számvevőszék új internetes honlapja,
amely révén jobban terjeszthetők az ellenőrzési
munkához kapcsolódó kiadványok, és az új intranet, amely pedig az intézményen belüli információáramlást könnyíti meg. Új teljesítményértékelési
rendszer került bevezetésre az intézmény munkatársai számára, amely elősegíti e fontos szervezeti
folyamat optimalizálását.

a) megfelelő erőforrások, szolgáltatások és létesítmények biztosítása, hogy a Számvevőszék képes
legyen teljesíteni küldetését és elérni stratégiai
céljait;
b) annak biztosítása, hogy a szükséges finanszírozási, belsőkontroll- és számviteli mechanizmusok
működjenek, és támogassák a Számvevőszék
valamennyi tevékenységét. 2013-ban az igazgatóság továbbra is a hatékonyság és a gazdaságosság javítását tartotta szem előtt tevékenységei során.
2013 áprilisára a Számvevőszék valamennyi munkatársa
a többi irodaházból végleges helyére költözött, és most
először mondható el, hogy együtt, egy helyen dolgozik
összes munkatársunk.
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A Számvevőszék finanszírozása az Unió általános költségvetéséből történik. Költségvetésünk az összes uniós
kiadás kb. 0,095%-át, az összes igazgatási kiadásnak
pedig 1,62%-át teszi ki.

A 2 0. alcím (Ingatlantulajdon, pl. épületek) kifizetéseinek összegét befolyásolták a Számvevőszék székhelyének második bővítése, a K3-as épület építési
munkálatai.

2013-ban a költségvetés felhasználásának aránya ös�szességében 92% volt. Az 1. cím esetében ez az arány
92% volt, és ezen belül az 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) esetében volt a legalacsonyabb
a felhasználási arány (91%). A 2. cím esetében az átlagos
felhasználási arány 96% volt.

A 2013-as költségvetés végrehajtása
A) Végleges
előirányzatok

2013-AS PÉNZÜGYI ÉV

B)
Kötelezettségvállalások

felhasználási arány
B/A, %

1. cím: Az intézménynél dolgozó személyek

Kifizetések

(ezer euró)

10. Az intézmény tagjai

14 616

13 612

93%

13 431

12. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

97 772

89 312

91%

89 306

14. Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

4 366

4 034

92%

3 984

162. Helyszíni ellenőrzések

3 700

3 510

95%

2 713

161 + 163 + 165. Az intézménynél dolgozó
személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

2 758

2 709

98%

1 996

123 212

113 177

92%

111 430

Részösszeg (1. cím)

2. cím: Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb operatív költségek
20. Ingatlantulajdon

7 335

7 135

97%

3 256

210. Informatika és távközlés

7 197

7 195

99%

3 326

212 + 214 + 216. Ingóságok és kapcsolódó költségek

1 160

1 094

94%

775

23. Folyó igazgatási kiadások

563

532

94%

407

25. Ülések, konferenciák

768

658

86%

455

27. Tájékoztatás és kiadványok

2 526

2 120

84%

1 221

19 549

18 734

96%

9 440

142 761

131 911

92%

120 870

Részösszeg (2. cím)
Számvevőszék összesen
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A projekt utolsó, 3 millió euró összegű finanszírozási
részlete szerepelt a 2013-as költségvetésben; erre az
összegre a Számvevőszék kötelezettséget vállalt, és egy
részét 2013-ban ki is fizette.
A K3-as épület előirányzatainak egyenlegét az építővállalatokkal a projektigazgató által a Számvevőszék
nevében aláírt szerződések fedezetéül átvittük 2014-re.

Az előirányzatokat a 2008 végén az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott számvevőszéki előterjesztés szerint fogjuk felhasználni.

A 2014-es költségvetés
A 2014-es költségvetés összege a 2013-as adatokhoz
képest 6%-os csökkenést mutat. Ehhez hozzájárul
a K3-as épülettel kapcsolatos projektre előirányzott ös�szegek csökkenése.

A 2014-es költségvetés
2014
(ezer euró)

2013
(ezer euró)

10. Az intézmény tagjai

15 175

14 566

12. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

93 180

97 772

14. Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

4 096

4 176

162. Helyszíni ellenőrzések

3 700

3 700

161 + 163 + 165. Az intézménynél dolgozó személyekkel
kapcsolatos egyéb kiadások

2 612

2 728

118 763

122 942

KÖLTSÉGVETÉS
1. cím: Az intézménynél dolgozó személyek

Részösszeg (1. cím)

2. cím: Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb operatív költségek
20. Ingatlantulajdon

3 350

8 327

210. Informatika és távközlés

7 110

7 197

212 + 214 + 216. Ingóságok és kapcsolódó költségek

808

830

23. Folyó igazgatási kiadások

438

413

25. Ülések, konferenciák

768

768

27. Tájékoztatás és kiadványok

2 261

2 284

14 735

19 819

133 498

142 761

Részösszeg (2. cím)
Számvevőszék összesen
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Ellenőrzés és
elszámoltathatóság
A Számvevőszék belső ellenőrzése
A belső ellenőr feladata tanácsadás a Számvevőszék
számára a kockázatkezeléssel kapcsolatban az irányítási
és kontrollrendszerek minőségéről szóló vélemények
elkészítése és ajánlások kiadása révén, a műveletek
végrehajtásának javítása, valamint a gondos pénzgazdálkodás előmozdítása céljával. A belső ellenőr továbbá
segíti a külső ellenőrök munkáját is, akiknek feladata
a Számvevőszék beszámolójának a hitelesítése. A belső ellenőr beszámolt a Számvevőszéknek a 2013-ban
elvégzett ellenőrzések eredményeiről, a megállapításokról, az ajánlásokról, valamint az azok nyomán tett
intézkedésekről. A Számvevőszék az Európai Parlament
és a Tanács számára minden évben beszámol a belső
ellenőr tevékenységének eredményeiről.

A Számvevőszék külső ellenőrzése
A Számvevőszék éves beszámolóját független külső
ellenőr ellenőrzi. Ez jó példája annak a számvevőszéki
törekvésnek, hogy saját magával szemben is ugyanazon átláthatósági és elszámoltathatósági elveket
alkalmazza, mint az általa ellenőrzött szervezetekkel
szemben.
A külső ellenőr, a PricewaterhouseCoopers Sàrl által
a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó számvevőszéki beszámolóról készített jelentés 2013. október 4-én jelent
meg3.

3 HL C 288, 2013.10.4.

A külső ellenőr véleménye – 2012-es
pénzügyi év
A pénzügyi kimutatásokat illetően:
Véleményünk szerint a pénzügyi beszámoló az Unió
általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi
szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU,
Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és
a költségvetési rendelet alkalmazási szabályairól szóló,
2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelettel összhangban valós és hű
képet ad az Európai Számvevőszék 2012. december 31én fennálló pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen
fordulónappal végződő év pénzügyi teljesítményéről és
pénzforgalmáról.

Az erőforrások felhasználását és
a kontrolleljárásokat illetően:
Az e jelentésben leírt munkánk alapján semmi olyasmi
nem jutott tudomásunkra, ami miatt – minden lényeges szempontot és a fent leírt kritériumokat figyelembe
véve – azt kellene hinnünk, hogy:

••a Számvevőszék számára biztosított erőforrásokat
nem a szándékolt célokra használták fel;

••az alkalmazott kontrolleljárások nem biztosítják

a szükséges garanciákat ahhoz, hogy a pénzügyi
műveletek megfeleljenek a vonatkozó szabályoknak és rendeleteknek.

A megbízott,
engedélyezésre jogosult
tisztviselő nyilatkozata
Alulírott, az Európai Számvevőszék főtitkára, felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként:

••kijelentem, hogy az ezen jelentésben szereplő információk valósak és pontosak;
••továbbá, hogy ésszerű bizonyossággal rendelkezem arról, hogy:
–	az ezen jelentésben leírt feladatok ellátásához rendelt erőforrásokat a kijelölt célokra használtuk
fel, a gondos pénzgazdálkodás alapelveivel összhangban;
–	az alkalmazott kontrolleljárások biztosítják a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéhez és szabályszerűségéhez szükséges garanciákat, valamint a csalásra vagy csalás gyanújára
vonatkozó állítások megfelelő kezelését;
– a kontrollköltségek és -haszon aránya megfelelő.
Ez a bizonyosság saját megítélésemen és a rendelkezésemre álló információkon alapul, többek között az átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők jelentésein és nyilatkozatain, a belső ellenőr
jelentésein és a korábbi pénzügyi évek külső ellenőrének jelentésein.

Megerősítem, hogy nincsen tudomásom semmi olyasmiről, ami e jelentésben nem szerepel, és sérthetné az
intézmény érdekeit.

Luxembourg, 2014. március 11.

Eduardo Ruiz García
főtitkár
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HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ?
Ingyenes kiadványok:
•	egy példány: az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu),
•	több példány, valamint plakátok, térképek rendelése:
az Európai Unió képviseletein keresztül (http://ec.europa.eu/represent_hu.htm),
nem uniós országokban a küldöttségektől (http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm),
a Europe Direct szolgáltatáson keresztül (http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm)vagy
a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszám tárcsázásával (ingyenesen hívható az EU egész területéről) (*).
(*)	A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon‑szolgáltatókon keresztül, telefonfülkékből és hotelekből
a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni).

Megvásárolható kiadványok:
•

az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu).

Előfizetéses kiadványok:
•	az Európai Unió Kiadóhivatalának forgalmazó partnereitől
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm).

QJ-AA-14-001-HU-C

54

ISSN 1831-130X

EURÓPAI
SZÁMVEVŐSZÉK

