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Elnöki előszó

03

Amikor közzétesszük idei éves jelentésünket, javában tart a vita az Európai Unió következő, a 2021 és 2027 közötti
időszakot felölelő többéves pénzügyi keretéről (TPK). Az Európai Számvevőszéknek nem tiszte, hogy véleményt
mondjon az uniós kiadások mértékéről vagy megoszlásáról. Szerepünk azonban megkívánja, hogy figyelmeztessünk
a kockázatokra, és tanácsokat adjunk az uniós költségvetéssel kapcsolatos pénzgazdálkodás, átláthatóság és
elszámoltathatóság javítására nézve.
Idei éves jelentésünk megállapításai főként a jelenlegi TPK (2014–2020) alá tartozó uniós kiadásokhoz kapcsolódnak,
de bizonyos területeken a korábbi időszakra (2007–2013) is vonatkoznak. Ez is jól mutatja, hogy az uniós
költségvetés nagy része esetében több évnek kell eltelnie, míg valamely politikai döntést a források egy adott
szakpolitikához, programhoz vagy konkrét projekthez való rendelése követi. Azt is szemlélteti egyúttal, hogy
mennyire fontos már az uniós kiadásokkal kapcsolatos döntéshozatali folyamat elején kiküszöbölni a problémákat,
mivel e döntések hatásai többéves időhorizonton jelentkeznek. E folyamatban betöltött szerepünknek teljes
mértékben eleget kívánunk tenni, ezért számos tájékoztatóban és véleményben tesszük közzé álláspontunkat a
Bizottság javaslatainak további javítása érdekében. Mindeközben fő célkitűzésünk lebeg a szemünk előtt: egy olyan
uniós költségvetés megvalósítása, amelynek kiadásai nem pusztán a szabályoknak felelnek meg, de kézzelfogható
eredményekkel is járnak.
2017-ben az elmúlt évekhez hasonlóan azt állapíthatjuk meg, hogy az Unió beszámolója megbízható és valós képet ad
az Unió pénzügyi helyzetéről. Ezenkívül az előző évhez hasonlóan 2017-re nézve is korlátozott (vagyis nem elutasító)
véleményt fogalmazunk meg a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók szabályszerűségéről. Más szóval az általunk
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ellenőrzött 2017-es kiadások jelentős részét nem jellemezte lényeges hibaszint. Tesztjeink azt is kimutatták, hogy az uniós
kiadások terén jelentkező szabálytalanságok továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak.
Tekintettel az uniós pénzügyi gazdálkodás folyamatos javulására, a 2018–2020-as időszakra vonatkozó
stratégiánkban leírt módon megtettük az első lépéseket afelé, hogy módosított megközelítéssel készítsük el az
Unió beszámolójának megbízhatóságáról, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről
szóló megbízhatósági nyilatkozatunkat. Ezzel összefüggően különösen azon belső kontrollok különböző rétegeire
kívánunk nagyobb figyelmet fordítani, amelyeket az Európai Bizottság és a tagállami közigazgatások alkalmaznak
az uniós kiadások kezelésére. Célunk az, hogy a szükséges feltételek teljesülése esetén fokozatosan felhagyjunk
a (saját magunk által gyűjtött bizonyítékokon alapuló) közvetlen tesztelés korábbi gyakorlatával, s ehelyett az
igazoló jelentésen alapuló megközelítést alkalmazzunk (vagyis a tagállamok és a Bizottság által már megvizsgált
bizonyítékokat értékeljük újra). 2017-ben a „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió“ területén kísérleti jelleggel
módosított megközelítést alkalmaztunk. Az alapvető változás az volt, hogy a kiadásokért felelős szervezetek
által már végrehajtott ellenőrzéseket és kontrollokat vizsgáltuk felül és végeztük el újra. Az új megközelítéssel
egyértelműbben feltárhatóak a hiányosságok az Európai Bizottságnál és a tagállamok közigazgatásában, ami
segít bennünket az elszámoltathatóság előmozdításában és az uniós pénzgazdálkodás további javításában. Ezt a
szemléletváltást az elkövetkező évben más kiadási területekre is ki fogjuk terjeszteni.
Kérem, engedjenek meg egy utolsó gondolatot: Bizonyos tekintetben az Unió a szabályozási intézkedéseivel éri el
a legnagyobb hatást, valamint – például a kereskedelem területén – nemzetközi megállapodások révén. Az uniós
költségvetés jelentősége ennél jóval kisebb. Bár az évente összesen mintegy 140 milliárd euró összegű uniós költségvetés
igen nagy, de még így is csak mintegy 1%-át tesz ki az egész Unió bruttó nemzeti jövedelmének. Az uniós országok
összes állami kiadása ennél ötvenszer magasabb összeg. Annál lényegesebb tehát, hogy az uniós költségvetési forrásokat
eredményesen költsük el.
Ugyanakkor reálisan kell szemlélnünk, hogy mit lehet elérni az Unióra bízott források révén, különösen most, amikor
közeledik a következő TPK időszaka. Ha teljesíthetetlen elvárásokat támasztunk, akkor elveszítjük hitelességünket az
uniós polgárok szemében, sőt, ami rosszabb, elveszítjük a bizalmukat is. A következtetés egyértelmű: az Unió ne tegyen
olyan ígéreteket, amelyeket nem képes teljesíteni.

Klaus-Heiner LEHNE
az Európai Számvevőszék elnöke
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Legfontosabb megállapítások

A 2017. évi megbízhatósági nyilatkozat összefoglalója
Az Európai Számvevőszék hitelesítő véleményt ad az Európai Unió 2017-es beszámolójának megbízhatóságáról.
Összességükben a 2017. évi bevételek az elmúlt évekhez hasonlóan jogszerűek és szabályszerűek voltak.
A 2017-es kifizetések a költségtérítések kivételével jogszerűek és szabályszerűek voltak.
Megbízhatósági nyilatkozatunk teljes szövege a 2017. évi éves jelentés 1. fejezetében olvasható.

οο

A 2017. évi uniós beszámoló a nemzetközi standardokkal összhangban készült, és minden lényeges
szempontból megbízható és valós képet ad. Ezért, mint 2007 óta minden évben, ismét hitelesítő véleményt
adunk annak megbízhatóságáról.

οο

Az uniós költségvetésből teljesített kifizetések becsült hibaszintje folyamatosan javul. 2017-ben a hibaszint
2,4% volt, ami csökkenést jelent a 2016. évi 3,1%-hoz és a 2015. évi 3,8%-hoz képest. Emellett 2017-ben az
ellenőrzött kiadások jelentős részét – főként a jogosultságalapú kifizetéseket – nem jellemezte lényeges
hibaszint. Ezért idén – immár a második egymást követő évben – korlátozott véleményt adunk ki a
kifizetésekről.

οο

οο

Jogosultságalapú kifizetésekben a kedvezményezettek nem költségtérítésként, hanem bizonyos
feltételek betartásáért részesülnek. Ilyen kifizetések teszik ki a 2017-ben ellenőrzött kiadások 53%‑át,
és ide tartoznak a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen támogatások, a „Természeti
erőforrások: Közvetlen támogatások” kiadásainak legnagyobb része és az „Igazgatás” kiadásai. Mindkét
terület becsült hibaszintje a 2%-os lényegességi küszöb alatt maradt. A jogosultságalapú kifizetések
útján történik más olyan tevékenységek finanszírozása is, mint a hallgatói és kutatói ösztöndíjak, illetve
az agrár-környezetvédelmi intézkedések.

οο

Költségtérítésben azok a kedvezményezettek részesülnek, akiknél uniós költségvetésből visszatéríthető
költségek merültek fel. Itt találjuk a legmagasabb hibaszintű területeket: „Természeti erőforrások:
Vidékfejlesztés, piaci intézkedések, környezetvédelem, éghajlat-politika és halászat” és „Gazdasági,
társadalmi és területi kohézió (Kohézió)”. A költségtérítések révén finanszírozott egyéb tevékenységek
közé tartoznak kutatási projektek, képzési programok és a fejlesztési támogatásban részesülő
projektek is.

A Bizottság szabályszerűségről szóló információinak egyes összetevői nem mindig felelnek meg saját
megállapításainknak. A Bizottság által becsült hibaszint a „Természeti erőforrások” és az „Igazgatás” területén
nagyjából összhangban áll az általunk becsült hibaszinttel, de a „Versenyképesség a növekedésért és a
foglalkoztatásért” és „Kohézió” esetében alacsonyabb.

Átfogó eredmények

06

οο

A hibák jelentős részénél elegendő információ állt rendelkezésre ahhoz, hogy azokat megelőzzék,
illetve észleljék és kijavítsák. Ha ezeket az információkat a tagállami hatóságok felhasználták volna a hibák
kijavítására, akkor például a „Természeti erőforrások” összes kiadásainak becsült hibaszintje 2017-ben a 2%-os
lényegességi küszöb alatt maradt volna.

οο

Továbbra is gondot jelent a tagállamoknak az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok)
rendelkezésre álló forrásainak felhasználása, az uniós költségvetést pedig továbbra is jelentős nyomás
alá helyezi az, hogy az Unió az elkövetkező évekre magas összegű kifizetéseket vállalt. A költségvetést
2017-ben hasznos intézkedések tették rugalmasabbá, de nem biztos, hogy ezek elegendőek lesznek a
jövőbeni kihívások Unió általi kezelésére is. A kötelezettségvállalásoknak a kifizetésekhez viszonyított
magas aránya miatt 267,3 milliárd euró összeggel rekordméretűre nőttek a fennálló költségvetési
kötelezettségvállalások. A 2021-ban kezdődő időszakra szóló többéves pénzügyi keret (TPK) kialakítása
során prioritásként kezelendő a kifizetési hátralékok kialakulásával kapcsolatos kockázat jobb kezelése.

οο

Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság miként használja fel a teljesítményinformációkat a döntéshozatala
során. Megállapítottuk, hogy a Bizottságnak jobban kellene felhasználnia a teljesítménnyel kapcsolatos saját
információit, és teljesítményközpontúbbá kellene tennie belső szervezeti kultúráját.

οο

A megbízhatósági nyilatkozatunk céljára és más teljesítmény-, illetve szabályszerűségi ellenőrzések keretében
megvizsgált 703 tranzakcióból 13 esetben merült fel csalás gyanúja. Ezeket bejelentettük az Európai Unió
csalás elleni hivatalának.

Az uniós költségvetésről, illetve a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alapból finanszírozott
tevékenységekről szóló 2017. évi éves jelentésünk teljes szövege letölthető a honlapunkról (http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/
DocItem.aspx?did=46515).
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Magunkról
A Számvevőszék alapvető célja, hogy az Unió külső ellenőreként elősegítse az Unió pénzgazdálkodásának javítását,
az elszámoltathatóság és átláthatóság fokozását, és hogy az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként
tevékenykedjék.
Felhívjuk a figyelmet a kockázatokra, bizonyosságot nyújtunk, jelezzük a hiányosságokat és a sikereket, valamint
iránymutatással szolgálunk az uniós döntéshozóknak és jogalkotóknak ahhoz, hogy javítani tudják az uniós
szakpolitikák és programok irányítását. Munkánk révén az európai polgárok tájékozódhatnak arról, hogyan történik
pénzük elköltése.
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Az ellenőrzött terület
Az Unió költségvetéséről adott megbízhatósági nyilatkozatunk
Az uniós költségvetést – a többéves pénzügyi kereteken (TPK) belül – évente fogadja el az Európai Parlament és a
Tanács. A költségvetési források megfelelő felhasználása elsősorban a Bizottság felelőssége.
Minden évben ellenőrizzük az uniós költségvetés bevételeit és kiadásait, és megvizsgáljuk, hogy megbízható-e az
éves beszámoló, valamint hogy a bevételi és kiadási tranzakciók megfelelnek-e az alkalmazandó uniós és tagállami
szabályoknak.
Ez a munka képezi a megbízhatósági nyilatkozatunk alapját, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(EUMSZ) 287. cikke szerint be kell nyújtanunk az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A 2017-es uniós költségvetés számokban
A költségvetési kiadások az uniós szakpolitikai célkitűzések elérésének fontos eszközei.
2017-ben a kiadások 137,4 milliárd eurót tettek ki, ami az uniós tagállamok összes állami kiadása 2,0%-ának, illetve
az Unió bruttó nemzeti jövedelme 0,9%-ának felel meg.

Honnan származik a bevétel?
Az uniós költségvetés finanszírozása többféle módon történik. A legnagyobb részt (78,4 milliárd euró) a tagállamok
fizetik be, bruttó nemzeti jövedelmükkel arányosan. A bevételek más forrásai többek között a vámok (20,3 milliárd
euró), valamint a tagállamok által beszedett hozzáadottérték-adón alapuló hozzájárulás (16,6 milliárd euró).

Mire fordítják a kiadásokat?
Az Unió éves költségvetése számos különböző területet finanszíroz (lásd: 1. ábra).
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1. ábra
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Az ellenőrzött 2017-es kiadások
Misc.

Versenyképesség

Kohézió

Természeti erőforrások

14,9 mrd
euró

8,0 mrd
euró

56,5 mrd euró

Biztonság és uniós polgárság

Egyéb

2,7 mrd euró

0,2 mrd euró

Globális
Európa
8,2 mrd
euró

Igazgatás

9,7 mrd
euró

Összesen: 100,2 mrd euró

A kifizetések olyan szerteágazó tevékenységeket támogatnak, mint pl. a mezőgazdasági termelés, a vidék-, illetve
városfejlesztés, a közlekedési infrastrukturális projektek, a kutatás, a munkanélküliek képzése, valamint az Unióhoz
csatlakozni kívánó vagy szomszédos és fejlődő országoknak nyújtott támogatás.
A költségvetés kb. kétharmada ún. „megosztott irányítás” keretében kerül felhasználásra, amelynek során az egyes
tagállamok – az uniós és a tagállami jogszabályoknak megfelelően – elosztják a forrásokat, illetve kezelik a kiadásokat (pl. a „Kohézió” vagy a „Természeti erőforrások” kiadásai esetében).
Ebben az évben a „Természeti erőforrások” terület tette ki teljes ellenőrzési sokaságunk legnagyobb részét (56%),
míg a „Kohézió” a 2017-es év során elfogadott kiadások alacsony szintje miatt a korábbi évekkel ellentétben viszonylag kis súlyt képviselt (8%).
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Megállapításaink
Az Unió beszámolója megbízható és valós képet ad
A 2017. évi uniós beszámolót a nemzetközi költségvetési számviteli standardokkal összhangban készítették, és az
minden lényeges szempontból valós és hű képet ad az Unió tárgyévre vonatkozó pénzügyi eredményeiről, valamint
az év végi eszközökről és forrásokról.
Ennek alapján – csakúgy mint 2007 óta minden évben – hitelesítő véleményt adhatunk a beszámoló
megbízhatóságáról (ellenjegyezzük a beszámolót).

Az uniós kiadások a költségtérítések kivételével jogszerűek és szabályszerűek
Az uniós költségvetés különböző részeiből vett tranzakciómintákat tesztelve becsléseket készítünk arról, hogy a
bevételeket és a különböző kiadási területeket milyen mértékben jellemzik hibák. Ellenőrzési módszerünkről és a
becsült hibaszintről bővebben lásd: 47–48. oldal.
Megállapítjuk, hogy a bevételek lényeges hibától mentesek voltak.
2017-re az uniós költségvetésből teljesített kifizetésekre nézve korlátozott véleményt adunk.

2. ábra

A kiadások hibaszintjét összességében 2,4%-ra becsüljük (lásd: 2. ábra). Ez az adat 2016-ban 3,1%, 2015-ben 3,8%
volt.

Az uniós költségvetés egészére vonatkozó becsült hibaszint (2015–2017)
Felső hibahatár

6%

Becsült hibaszint
4%

Alsó hibahatár

3,8%
3,1%
2,4%

2%

Lényegességi küszöb

0%

2015

2016

2017

Megjegyzés:
A hibaszintet standard statisztikai módszerekkel becsüljük meg. 95%-os konfidenciaszint mellett állítjuk, hogy a sokaságban a hibaszint az alsó és a felső hibahatár
között van (részletesebben lásd: a 2017. évi éves jelentés 1. fejezetének 1.1. melléklete).
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Az uniós források kifizetési módja hatással van a hibakockázatra
2017. évi ellenőrzési eredményeink megerősítik a 2015. és 2016. évre vonatkozó megállapításainkat, nevezetesen azt,
hogy a kiadások kifizetési módja hatással van a hibakockázatra.

3. ábra

Hibák főként a költségtérítések esetében fordultak elő, amelyek ebben az évben ellenőrzési sokaságunk 47%‑át
tették ki. Az uniós költségvetés azon részét tekintve, amelyre vonatkozóan a kifizetések költségtérítés alapján
történnek, az általunk becsült hibaszint 3,7% (2016: 4,8%). A jogosultságalapú kifizetéseknél a hibaszint a 2%-os
lényegességi küszöb alatt marad (lásd: 3. ábra).

Az ellenőrzött 2017. évi kiadások mintegy fele lényeges hibától mentes volt
2%
Lényeges
hibától
mentes

Jogosultságalapú kifizetések

Becsült
hibaszint
3,7%

Költségtérítés-alapú kifizetések

0

53,5 mrd euró

46,7 mrd euró

20

Becsült hibaszint

40

60
mrd euró

Lényegességi szint: 2%

Mindezek alapján megállapítjuk, hogy a hiba nem általános érvényű, és a 2017-es kifizetések – a költségtérítések
kivételével – jogszerűek és szabályszerűek.

Átfogó eredmények
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Mi a jogosultság-, illetve a költségtérítés-alapú kifizetés?
Az uniós kiadások az alábbi két kiadástípussal jellemezhetőek, amelyek kockázati profilja jól elkülönül
egymástól:
οο Jogosultságalapú kifizetések, ahol a kifizetés bizonyos feltételek teljesítésén alapul: ilyenek többek
között a hallgatói és kutatói ösztöndíjak (a „Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért”
területhez kapcsolódó kiadások keretében), a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen támogatások
(„Természeti erőforrások”), valamint az uniós alkalmazottak bére és nyugdíja („Igazgatás”).
οο Költségtérítés, ahol az Unió a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, támogatásra jogosult költségeket
téríti meg. Ebbe a kategóriába tartoznak például kutatási projektek (a „Versenyképesség a növekedésért és a
foglalkoztatásért” terület kiadásain belül), regionális és vidékfejlesztési beruházástámogatási, illetve képzési
rendszerek („Kohézió” és „Természeti erőforrások”) és fejlesztési támogatásban részesülő projektek („Globális
Európa”).

Az ellenőrzött kiadások legnagyobb részét (56%) a „Természeti erőforrások” tették ki. A főként mezőgazdasági
termelőknek nyújtott közvetlen támogatásokból álló „Közvetlen támogatások” a terület kiadásainak 74%-át tették
ki, és mentesek voltak a lényeges hibáktól. A „Természeti erőforrások” terület másik összetevője a „Vidékfejlesztés,
piaci intézkedések, környezetvédelem, éghajlat-politika és halászat”.
A „Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért” terület tette ki az ellenőrzött kiadások második
legnagyobb részét (15%), és azt lényeges hibaszint jellemezte. E területen a hibák többsége nem támogatható
személyi költségek, más nem támogatható közvetlen költségek, illetve nem támogatható közvetett költségek
megtérítésével volt kapcsolatos.
A „Kohézió” területére vonatkozóan becsült hibaarány figyelembe veszi a tagállami ellenőrző hatóságok által, illetve
saját munkánk során számszerűsített hibákat, és ezt kiigazítjuk a tagállami hatóságok, illetve a Bizottság által tett
összes vonatkozó pénzügyi korrekcióval. Ennek alapján úgy becsüljük, hogy a hiba szintje lényeges volt.
Az „Igazgatás” terület lényeges hibától mentes volt. Ezen a területen a legtöbb kifizetés az uniós intézmények és
szervek által folyósított munkabérköltségekhez, nyugdíjakhoz és juttatásokhoz kapcsolódik.
A 4. ábra összeveti a különböző kiadási területek 2015 és 2017 közötti becsült hibaszintjét. A bevétel és az egyes
kiadási területek eredményeiről bővebben az 22–45. oldalon, illetve a 2017. évi éves jelentés vonatkozó fejezeteiben
számolunk be.
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4. ábra
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Az uniós kiadási területek becsült hibaszintjének összevetése (2015–2017)
Becsült
hibaszintek
(%)

5,2
4,4

2015

4,8

2016

2017

4,1 4,2
3,0

2,9

2,5 2,4

0,6

0,2

0,5

Kiadási
terület
Versenyképesség
a növekedésért és a
foglalkoztatásért

Gazdasági, társadalmi
és területi kohézió

Természeti
erőforrások

Igazgatás

% A becsült hibaszintet az ellenőrzési munkánk – elsősorban a tranzakciókból vett minták tesztelése – során azonosított számszerűsíthető hibák
alapján állapítjuk meg. A mintavételhez és a hibaszint megbecsléséhez standard statisztikai módszereket alkalmazunk (lásd: a 2017. évi éves jelentés
1. fejezetének 1.1. melléklete).
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Bizonyos körülmények között a hibaszint becslésénél figyelembe vesszük a korrekciós
intézkedéseket

A tagállamok és a Bizottság szabálytalan kiadások esetén, illetve ha a kifizetéseket érintő hibákat a folyamat korábbi
szakaszaiban nem szűrték ki, korrekciós intézkedéseket alkalmaznak. Ezen intézkedéseket ellenőrzési eredményeink
kiszámításakor figyelembe vesszük, amennyiben azokat a kifizetés vagy a vizsgálatunk előtt végrehajtják. Ez
esetben ellenőrizzük e korrekciók alkalmazásának eredményeit, és adott esetben korrigáljuk a becsült hibaszintet.
Ezenfelül elegendő információ állt rendelkezésre a tagállami hatóságoknak ahhoz, hogy a hibák jelentős részét
még a kiadásoknak a Bizottsághoz történő bejelentése előtt megelőzzék, illetve észleljék és kijavítsák. Ha ezeket
az információkat a tagállami hatóságok felhasználták volna a hibák kijavítására, akkor például a „Versenyképesség
a növekedésért és a foglalkoztatásért” terület összes kiadásainak becsült hibaszintje 2,7% lett volna, a „Természeti
erőforrások” pedig a 2%-os lényegességi küszöb alatt maradt volna.

Átfogó eredmények
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A Bizottság szabályszerűségről szóló információinak egyes összetevői nem mindig felelnek
meg saját megállapításainknak

A Bizottság minden főigazgatósága éves tevékenységi jelentést készít. Ennek része a megbízhatósági nyilatkozat,
amelyben a főigazgató bizonyosságot ad arról, hogy a jelentés megfelelően mutatja be a pénzügyi információkat,
és hogy a felelősségi körébe tartozó tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek. Valamennyi főigazgatóság közölte az
általa becsült hibaszinteket, amelyek a „Természeti erőforrások” és az „Igazgatás” területén nagyjából összhangban
állnak az általunk becsült hibaszinttel, de a „Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért” és „Kohézió”
esetében alacsonyabbak.

A csalásgyanús eseteket bejelentjük az OLAF-nak
A csalás szándékos, haszonszerzési célú megtévesztést jelent. Az uniós költségvetés általunk becsült hibaszintje ezért
nem az esetleges csalás mércéje, és nem is a gyenge hatékonyságé vagy a pazarlásé, hanem azon pénzösszegekre
vonatkozó becslés, amelyek kifizetésének nem kellett volna megtörténnie, mivel felhasználásuk nem a vonatkozó
szabályok és rendelkezések szerint történt.
Az ellenőrzéseink során felmerülő csalásgyanús eseteket jelentjük az OLAF-nak, az Európai Unió csalás elleni hivatalának,
amely – adott esetben a tagállami igazságügyi hatóságokkal együttműködve – kivizsgálja az ilyen eseteket és
meghozza a szükséges intézkedéseket. 2017-ben a megbízhatósági nyilatkozatunk céljára és más teljesítmény-, illetve
szabályszerűségi ellenőrzések keretében megvizsgált 703 tranzakcióból 13 esetben merült fel csalás gyanúja (2016: 11).
Ezeket az eseteket továbbítottuk az OLAF-nak, akárcsak hat másik csalásgyanús esetet, amelyekre nyilvános
bejelentés hívta fel a figyelmünket. A csalásgyanús esetek az uniós finanszírozás igénybevételéhez szükséges
feltételek mesterséges megteremtéséhez, a támogathatósági feltételeknek nem megfelelő költségek
bejelentéséhez, valamint közbeszerzési szabálytalanságokhoz kapcsolódtak.

Többet szeretne tudni erről a témáról? Teljes körű tájékoztatást a főbb megállapításokról a 2017. évi éves jelentésünk
1. fejezete tartalmaz.
Éves jelentésünk teljes szövege megtalálható a honlapunkon (http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=46515).
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Kihívások vannak a költségvetési és pénzgazdálkodás terén
A fennálló költségvetési kötelezettségvállalások továbbra is növekednek
2017-ben az Unió a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatokból 158,7 milliárd eurót (99,3%) kötött le.
A kifizetések azonban a költségvetésben szereplőnél jóval alacsonyabb összeget, 124,7 milliárd eurót tettek ki, főként
abból adódóan, hogy a tagállamok a vártnál kisebb összegben nyújtottak be költségnyilatkozatokat a 2014–2020-as
időszak európai strukturális és beruházási alapjainak (esb-alapok) többéves programjai kapcsán.
A kötelezettségvállalások szinte maradéktalan felhasználása és a kifizetések alacsony szintje miatt rekordösszegre, 267,3
milliárd euróra emelkedett a fennálló költségvetési kötelezettségvállalások összege. Ha a jelenlegi TPK végén jelentősen
megnőnek a kifizetési igények, az problémákat okozhat a kifizetési előirányzatok felső határértékei kapcsán, és jelentősen
növelheti annak kockázatát, hogy a rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok nem fogják fedezni az összes kifizetési
igényt. Véleményünk szerint a kifizetési előrejelzések pontosabbá tétele a kockázatkezelés javára válna.

A tagállamok számára továbbra is gondot jelent az esb-alapok rendelkezésre álló forrásainak
felhasználása
Több tagállamban az esb-alapok esetében fennálló kötelezettségvállalások 2017-ben igen jelentős mértékűek,
különösen az összes éves államháztartási kiadáshoz viszonyítva (lásd: 5. ábra). 2017 végére a 2014–2020-as TPK
átfogó átlagos felhasználási aránya (16%) még alacsonyabban alakult, mint az előző TPK megfelelő évében (2010:
22%). Ennek hátterében elsősorban az előző TPK késedelmes lezárása, egyes jogi aktusok késedelmes elfogadása, a
jelenlegi TPK-ra vonatkozó új követelmények végrehajtásának nehézségei, a kötelezettségvállalások visszavonására
vonatkozó szabályokban az n+2. év helyett az n+3. év alkalmazása, valamint a TPK-időszakok közötti átfedések
okozta adminisztratív terhek állnak. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy mindez befolyásolhatja a projektek minőségét,
és hogy igen jelentős a kellőképpen stabil jogi keret.
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5. ábra
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Az esb-alapok esetében fennálló kötelezettségvállalások 2017 végén
Fennálló kötelezettségvállalások tagállamonként
(2014–2020-as időszak) 2017 végén

Kötelezettségvállalások a 2017. évi
államháztartási kiadások százalékában

2017-ben teljesített kifizetések tagállamonként

%

millió euró
33 176

Lengyelország

5 864

20 287
17 512
11 924
10 781
10 128

1 966

Olaszország

1 777

Spanyolország

8 817
6 495
6 361

3,67

Románia

2 496

Németország

0,75

Franciaország

0,78

1 857

9 529

2,42

2 852

2 978

9 819

17,29

Cseh Köztársaság

2 453

Magyarország

2 417

Portugália

1 991
1 009

6 166
4 708
3 874

2 936

19,02

13,18
16,59
9,96

Görögország
Egyesült Királyság

7,61
0,67

882

Szlovákia

469

Horvátország

21,37

741

Bulgária

21,82

757
2 098
379
1 650
231
1 447
412
1 307
545
1 276
260
1 117
177
926
297
725
171
700
476
488
164
445
107
368
44
42
14

17,95

Litvánia

21,09

Lettország

20,54

Szlovénia

8,85

Észtország

15,65

Ausztria

0,72

Svédország

0,54

Belgium

0,49

Írország

1,20

Hollandia

0,23

Finnország

0,58

Dánia

0,33

Ciprus

6,08

Málta
Luxemburg

9,07
0,18
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Az uniós költségvetés nagyobb rugalmasságot nyújt, de továbbra is fennáll a kifizetési
hátralékok kialakulásának kockázata

A TPK félidős felülvizsgálata rugalmasabbá tette az uniós költségvetést. Megnövelte a kifizetésekre vonatkozó ös�szesített tartalék összegét, ami lehetővé teszi a fel nem használt kifizetési előirányzatok átvitelét a későbbi évekre,
valamint megerősítette a speciális eszközöket. A sürgősségisegély-tartalék és a Rugalmassági Eszköz rendelkezésére
álló összegek 0,7 milliárd euróval növekedtek, valamint 2017-tel kezdve lehetővé vált a lejáró összegek átcsoportosítása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból és az Európai Unió Szolidaritási Alapjából a Rugalmassági
Eszközbe.
Ezek az intézkedések hasznosnak bizonyultak, de az nem bizonyos, hogy a jövőbeni kihívások kezelésére is képessé
tudják-e tenni az Uniót. Ezenfelül továbbra sem született megoldás arra a kérdésre, hogy a speciális eszközök beszámítanak-e a TPK-ban a kifizetési előirányzatok felső határértékeibe. Ez a bizonytalanság tovább fokozza a kifizetési
hátralék kialakulásának kockázatát.

Továbbra is jelentős az uniós költségvetés kitettsége
Az uniós költségvetés továbbra is olyan halmozódó jogi kötelezettségeknek van kitéve, amelyek értelmében
bizonyos feltételek teljesülése esetén a jövőben kifizetéseket kell teljesítenie. Ilyen kötelezettségek többek között
a garancia formáját öltő függő kötelezettségek, amelyek bizonyos jövőbeni események bekövetkezése esetén finanszírozást igényelhetnek.
Azt az ajánlást tesszük a Bizottságnak, hogy amikor jelentős függő kötelezettségek létrehozásával vagy a meglévő
függő kötelezettségek jelentős mértékű növelésével járó jogalkotási javaslatokat tesz, csatoljon azokhoz áttekintést
a költségvetést terhelő függő kötelezettségek teljes összegéről, valamint mellékelje a stresszteszt-forgatókönyvek
és az azok által a költségvetésre gyakorolt lehetséges hatás elemzését.
Az uniós költségvetés további kihívások elé néz az Egyesült Királyság 2019-re tervezett uniós kilépése miatt.

Többet szeretne tudni erről a témáról? A főbb költségvetési és pénzgazdálkodási megállapításokról szóló teljes körű tájékoztatást a
2017. évi éves jelentésünk 2. fejezete tartalmazza.
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Javítani kell a teljesítményinformációk felhasználásán
A Bizottság felhasználja a teljesítményinformációkat a programok és szakpolitikák
irányításában, bár a célértékek nem teljesülése esetén nem mindig teszi meg a megfelelő
intézkedéseket
A teljesítményinformációk célja jelzést adni arra nézve, hogy a szakpolitikák, a projektek és a programok hatékonyan és eredményesen valósítják-e meg célkitűzéseit. A teljesítményinformációkat fel kell használni a szükséges
korrekciós intézkedések kidolgozásához és a Bizottság általi döntéshozatal támogatásához.
Tavalyi áttekintésünk keretében összevetettük a teljesítménnyel kapcsolatos beszámolás bizottsági megközelítését
az e téren bevált gyakorlatokkal. Idén kifejezetten azt tekintettük át, hogy a Bizottságnál hogyan használják fel a
teljesítményinformációkat a kiadási programokkal kapcsolatban, valamint a szakpolitikák kidolgozása, végrehajtása
és értékelése tekintetében.
Ezt a részt azzal az ajánlással zárjuk, hogy a Bizottság:
οο

tegye gördülékenyebbé és egyszerűsítse az uniós költségvetés végrehajtását szabályozó stratégiai kereteket,
erősítve ezáltal az eredményekkel kapcsolatos elszámoltathatóságot és valamennyi érdekelt fél számára
fokozva az egyértelműséget és az átláthatóságot;

οο

a teljesítménnyel kapcsolatos beszámolásában használjon fel naprakész teljesítményinformációkat a
célkitűzések elérése terén elért előrehaladásról, és a célok nem teljesülése esetén mindig tegye meg a
megfelelő lépéseket, vagy tegyen javaslatot ilyenekre;

οο

harmonizálja az uniós költségvetés teljesítményére vonatkozó mutatókat, és javítsa a magas szintű általános
célkitűzések, illetve a konkrét program- és szakpolitikai célkitűzések közötti összhangot;

οο

fő teljesítményjelentéseiben nyújtson tájékoztatást arról, hogyan használta fel a teljesítményinformációkat a
döntéshozatalában;

οο

vezessen be intézkedéseket és ösztönzőket avégett, hogy belső kultúrájában nagyobb hangsúlyt kapjon a
teljesítmény, és ezen a téren építsen arra is, amit már eddig elért.

2017-ben 28, számos különböző témakört lefedő különjelentést tettünk közzé
Különjelentéseinkben, amelyek túlnyomórészt teljesítmény-ellenőrzéseken vagy szabályszerűségi és teljesítményértékelések együttesén alapulnak, rendszeresen értékeljük a teljesítményt. 2017-es jelentéseinkben elsősorban azt vizsgáltuk,
hogy teljesültek-e bizonyos kiválasztott uniós szakpolitikák és programok céljai, hogy azok eredményesen és hatékonyan
valósították-e meg eredményeiket, valamint hogy az uniós finanszírozás teremtett-e hozzáadott értéket. A következő oldal
felsorolja a 2017-ben közzétett mind a 28 különjelentésünket.

Többet szeretne tudni erről a témáról? Teljes körű tájékoztatást teljesítményértékelésünkről a 2017. évi éves jelentésünk 3. fejezete
tartalmaz.
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VERSENYKÉPESSÉG A NÖVEKEDÉSÉRT
ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT

Különjelentések:

GLOBÁLIS EURÓPA

Különjelentések:

•
•
•
•
•
•
•
•

Honduras
Tunézia
A katasztrófákra adott válasz
Bevételek Afrikában
Migrációs hotspotok
Emberkereskedelem
A Bêkou vagyonkezelői alap
Választási megfigyelő
missziók

Különjelentés:

Az Európai Unió Bírósága

• Lezárási eljárások
• Partnerségi megállapodások
• Előzetes feltételrendszer
• Pénzügyi korrekciók
• Vasúti forgalomirányítás
• Egységes európai égbolt
• Kkv-garanciaeszköz
• Ifjúsági munkanélküliség
• Ivóvíz

2017-es
számvevőszéki
különjelentések

TERMÉSZETI
ERŐFORRÁSOK

Különjelentések:

• Élelmiszer-pazarlás
• Natura 2000
• Tanúsító szervek
• Halászati felügyelet
• Fiatal mezőgazdasági termelők
• Vidékfejlesztés
• KAP – zöldítés

BEVÉTELEK
Különjelentés:

IGAZGATÁS

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI
ÉS TERÜLETI KOHÉZIÓ

Vámellenőrzések

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI
IRÁNYÍTÁS
Különjelentések:

• Görög pénzügyi válság
• Egységes Szanálási Testület

A – főként teljesítmény-ellenőrzéssel foglalkozó – különjelentéseink 23 uniós nyelven letölthetőek az Európai Számvevőszék
honlapjáról (http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special report&tab=tab4).
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Átfogó eredmények

A Bizottság nagy arányban megvalósítja ajánlásainkat
Évente felülvizsgáljuk, hogy a Bizottság milyen mértékben tett korrekciós intézkedéseket ajánlásaink nyomán.
A 2018–2020-as időszakra vonatkozó stratégiánkkal összhangban nyomon fogjuk követni minden olyan teljesítmény-ellenőrzési ajánlás hasznosulását, amelyet az előző három évben megfogalmaztunk a Bizottság felé.

6. ábra

Ajánlásaink felhasználásának idei vizsgálata a 2014-ben közzétett különjelentéseinkben található 100 ajánlásra terjedt ki. A Bizottság 75 ajánlást teljes mértékben vagy a legtöbb tekintetben megvalósított. Megállapításunk szerint
mindössze hat ajánlást nem hajtottak végre (lásd: 6. ábra).

Számos 2014-ben kibocsátott számvevőszéki ajánlás megvalósult

6%
maradéktalanul megvalósult

19%

a legtöbb tekintetben megvalósult

17%

58%

néhány tekintetben megvalósult
nem valósult meg

A bevételi és kiadási területek
részletes bemutatása
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Bevételek
139,7 milliárd euró
Az ellenőrzött terület
Ellenőrzésünk az Unió bevételi oldalára irányult, amely bevételekből az uniós kiadások finanszírozása történik.
Megvizsgáltunk a saját források kiszámítására és beszedésére irányuló egyes fő kontrollrendszereket, valamint egy,
a bevételi tranzakciókból vett mintát.
A tagállamok bruttó nemzeti jövedelme (GNI) alapján számított hozzájárulások az Unió 2017-es teljes bevételének
56%-át, az általuk beszedett héa alapján számított hozzájárulások pedig annak 12%-át tették ki. E hozzájárulások
összegét a tagállamok által szolgáltatott makrogazdasági statisztikai adatok és becslések alapján számítják ki.
A hagyományos saját források – elsősorban a tagállami közigazgatási szervek által az Unió megbízásából beszedett
behozatali vámok – az Unió bevételének további 15%-át tették ki. Az uniós bevételek fennmaradó 17%‑a
egyéb forrásokból származott (pl. az uniós megállapodásokból és programokból származó hozzájárulások és
visszatérítések, a 2016. évi pénzügyi év többlete, a Bizottság által kiszabott bírságok és késedelmi kamatok).

Megállapításaink
Lényeges hiba jellemezte?

Nem

Becsült hibaszint:

0,0% (2016: 0,0%)

Az általunk vizsgált, bevételhez kapcsolódó rendszerek általában véve eredményesek voltak. A hagyományos
saját forrásokat illetően azonban azt állapítottuk meg, hogy egyes kontrollok csak részben voltak eredményesek.
Megállapítottuk továbbá, hogy a Bizottság által az uniós bevételek védelme érdekében tett intézkedések egyes
területeken tökéletesítésre szorulnak. Különösen az alulértékelt áruimporttal kapcsolatos, a hagyományos saját
forrásokra ható kockázatok kezelésében és a héa-alapú saját források ellenőrzése terén merültek fel hiányosságok.
A hiányosságok mindkét említett terület esetében hatással lehetnek a tagállam által az uniós költségvetésbe teljesített
hozzájárulásokra.

A bevételi és kiadási területek részletes bemutatása
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Ajánlásaink
A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak:
οο

javítsa az importforgalom figyelemmel kísérését, és ennek keretében használja ki jobban az adatbányászati
technikákat a szokatlan történésmintáknak és az ilyen történések okainak elemzésére, valamint
haladéktalanul biztosítsa, hogy rendelkezésre bocsássák a hagyományos saját források esedékes összegeit;

οο

vizsgálja felül a meglévő kontrollkeretrendszert, és dokumentálja jobban annak alkalmazását a héa-alapú
saját források megállapításához alkalmazott tagállami számítások ellenőrzése során.

Többet szeretne tudni erről a témáról? Teljes körű tájékoztatást az Unió bevételeinek számvevőszéki ellenőrzéséről a 2017. évi éves
jelentésünk 4. fejezete tartalmaz.

A bevételi és kiadási területek részletes bemutatása
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Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért
14,9 milliárd euró
Az ellenőrzött terület
Ellenőrzésünk a következő területek kiadásaira irányult: kutatás és innováció, oktatási rendszerek,
munkahelyteremtés, egységes digitális piac, megújuló energiák és energiahatékonyság, valamint a közlekedési
ágazat korszerűsítése és a gazdasági környezet javítása, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv) esetében.
2017-ben az ezen a területen végzett ellenőrzések 14,9 milliárd euró értékű kiadásra terjedtek ki. A kiadások
nagyrészt különféle projektekben részt vevő, a köz-, illetve a magánszférában tevékenykedő kedvezményezetteknek
nyújtott támogatás formáját öltötték.
A kutatás és innováció kiadásai, amelyek 2017-ben ezen alfejezet kiadásainak mintegy 53%-át tették ki, a
2007–2013‑ra vonatkozó hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramon és a 2014–2020-as időszakra
vonatkozó „Horizont 2020” keretprogramon keresztül kerülnek folyósításra.

Megállapításaink
Lényeges hiba jellemezte?

Igen

Becsült hibaszint:

4,2% (2016: 4,1%)

A tranzakciók szabályszerűségét érintő legfőbb kockázat az, hogy a kedvezményezettek támogatásra nem jogosult
költségeket tüntetnek fel, és ezt a Bizottság általi folyósítás előtt nem észlelik és nem korrigálják. Csakugyan
azt állapítottuk meg, hogy a hibák többsége nem támogatható személyi költségek vagy más nem támogatható
közvetlen költség (például a projekthez nem kapcsolódó utazási költségek, berendezések költségei) vagy a
kedvezményezettek által bejelentett nem támogatható közvetett költségek megtérítésével volt kapcsolatos. Ezek
között megtalálhatóak voltak a számítási hibák, a bejelentett költségek alátámasztására szolgáló bizonylatok
hiánya, valamint az engedélyezett időszakon kívül felmerült költségek is (lásd: példák a szövegdobozban).

A bevételi és kiadási területek részletes bemutatása
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Példák: Támogatásra nem jogosult költségek
Egy vizsgált esetben azt állapítottuk meg, hogy a kedvezményezett helytelen módszerrel számította ki
egyes alkalmazottainak óradíját, és így túligényelte azt. Ezenkívül a projekten dolgozó alkalmazottakat
foglalkoztató vállalat nem volt részese a támogatási szerződésnek, mert azt annak egy testvérvállalatával
kötötték.
Egy másik esetben a kedvezményezett jövőbeni fizetési kötelezettséget jelentett be, de a költségek
Bizottság általi elfogadásának időpontjában a vonatkozó számláknak még sem a kibocsátása, sem a
kifizetése nem történt meg, és nem találtunk arra vonatkozó bizonyítékot sem, hogy a munkálatokat
ténylegesen elvégezték volna.

Elegendő információ állt rendelkezésre ahhoz, hogy a hibák jelentős részét megelőzzék, illetve észleljék és kijavítsák.
Ha ezeket az információkat felhasználták volna a hibák kijavítására, akkor a „Versenyképesség a növekedésért és a
foglalkoztatásért” összes kiadásának becsült hibaszintje 1,5 százalékponttal alacsonyabb lett volna.
Ezenkívül több olyan esetet is feltártunk, ahol a projektkoordinátor késve továbbította az uniós forrásokat a
projekt egyéb résztvevőinek. Bár a késedelmek egy része érthető volt, megjegyezzük, hogy az uniós források
továbbításában jelentkező bármely késedelem súlyos pénzügyi következményekkel járhat a projektek résztvevői,
különösen a kkv-k számára.

A „Horizont 2020” és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz szabályai
Korábban már beszámoltunk róla, hogy a „Horizont 2020” finanszírozási szabályai egyszerűbbek, mint a hetedik
keretprogramra vonatkozóak. A személyzeti költségekre vonatkozó szabályok azonban továbbra is nehezen
érthetők és nehezen alkalmazhatóak. Ezt mind saját ellenőrzéseink, mind bizottsági ellenőrzések is alátámasztják,
hiszen folyamatosan magas hibaszintet tárnak fel a személyzeti költségek terén.
Más programok esetében is észleltük, hogy a szabályok többféleképpen értelmezhetőek. Az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz esetében nincsen arra vonatkozó iránymutatás, hogy milyen bizonyítékkal kellene
alátámasztani egy költség tényleges felmerülését, pedig ez a támogathatóság előfeltétele lenne. Meglátásunk
szerint a szabályok további egyszerűsítése és egyértelműsítése javítaná a pénzgazdálkodást és harmonizálná a
kedvezményezettekkel szembeni bánásmódot.

A bevételi és kiadási területek részletes bemutatása
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A jogszerűséggel és szabályszerűséggel kapcsolatos bizottsági beszámolás
A Kutatási és Innovációs Főigazgatóság (DG RTD), az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális
Főigazgatóság (DG EAC), az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA), valamint a
Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) éves tevékenységi jelentései a mögöttes tranzakciók szabályszerűsége
tekintetében valós értékelést adnak a főigazgatóságok és ügynökségek pénzgazdálkodásáról. A kapott információk
általánosságban megerősítették megállapításainkat és következtetéseinket. Észrevételeztük azt is, hogy a kutatási
és innovációs programokat végrehajtó bizottsági részlegekre kiterjedően tovább harmonizálták a kockázatosnak
minősülő összegek becsült mértékének meghatározására szolgáló megközelítést.
A kutatás és innováció terén áttekintettük a Bizottságnak az éves tevékenységi jelentésekben található jogszerűségi
és szabályszerűségi információk alapjául szolgáló mintavételezési és ellenőrzési módszertanát, valamint a
Bizottságnál és egy, a Bizottság számára a hetedik kutatási keretprogramra, a „Horizont 2020”-ra és az Erasmus+-ra
vonatkozóan ellenőrzéseket végző magán-könyvvizsgálócégnél megtalálható ellenőrzési dossziékat.
Az Erasmus+ esetében a Bizottság és a tagállami ügynökségek általános utólagos ellenőrzési stratégiáját és
módszertanát értékelő munkánk során megállapítottuk, hogy az ellenőrzött tagállami ügynökségek és hatóságok
megfelelő felügyeleti és kontrollrendszereket vezettek be. A három áttekintett eset közül kettőnél azonban
hiányosságokat tártunk fel a hatóságok által kiválasztott független ellenőrző szervek által végzett ellenőrzések
részletességével és dokumentálásával kapcsolatban.
A magán-könyvvizsgálócégek nem harmonizálták teljes mértékben a hetedik keretprogramra vonatkozó ellenőrzési
programjaikat.
A „Horizont 2020”-ra vonatkozó ellenőrzési programok következetesek voltak, de a rendelkezésre álló ellenőrzési
dokumentáció nem volt elegendő egy teljes felülvizsgálat elvégzéséhez. Ezenkívül mivel az értékelésünk nem
terjedt ki a Bizottság nevében ellenőrzéseket végző magán-könyvvizsgálócégekre, nem tudunk következtetéseket
levonni a Horizont 2020-ra vonatkozó utólagos ellenőrzések minőségéről.

Teljesítményértékelés
Elvégeztük a mintában szereplő kutatási és innovációs projektek teljesítményével kapcsolatos bizottsági beszámolás
értékelését. Igaz, hogy a legtöbb projekt megvalósította tervezett outputjait és eredményeit, ám egyes esetekben a
jelentés szerinti előrehaladás csak részben felelt meg a megállapodásban előírt célkitűzéseknek, illetve a bejelentett
költségeket nem lehetett az elért eredményekhez képest észszerűnek tekinteni. Ezenkívül néhány esetben csak
részben történt meg a projekt outputjainak és eredményeinek megosztása a nyilvánossággal.

A bevételi és kiadási területek részletes bemutatása
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Ajánlásaink
A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak:
οο

a „Horizont 2020” tekintetében egyszerűsítse tovább a személyzeti költségekkel kapcsolatos
támogathatósági szabályokat; vizsgálja felül a személyzeti költségek kiszámítására szolgáló módszereket,
valamint egészítse ki az egyes országok esetében előforduló kérdéses esetek felsorolását;

οο

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz esetében gondoskodjon arról, hogy a kedvezményezettek jobban
ismerjék a támogathatósági szabályokat, különösen pedig tegyen egyértelmű különbséget a kivitelezési
szerződések és az alvállalkozói szerződések között;

οο

haladéktalanul orvosolja a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata által az EACEA Erasmus+-ra vonatkozó
támogatáskezelési eljárásának, valamint a kutatási és innovációs projektek monitoringjának tekintetében
feltárt hiányosságokat.

Többet szeretne tudni erről a témáról? Teljes körű tájékoztatást a „Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért” terület uniós
kiadásaira vonatkozó ellenőrzésünkről a 2017. évi éves jelentésünk 5. fejezete tartalmaz.

A bevételi és kiadási területek részletes bemutatása

28

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
8,0 milliárd euró
Az ellenőrzött terület
A TPK 1b. alfejezete („Gazdasági, társadalmi és területi kohézió (Kohézió)”) alatti kiadások célja a különböző
tagállamok és régiók eltérő fejlettségi szintjei közötti különbségek csökkentése és minden régió
versenyképességének erősítése. 2017-ben az ezen a területen végzett ellenőrzések mindössze 8,0 milliárd
euró értékű kiadásra terjedtek ki. Ennek oka az elfogadott kiadások alacsony szintje, de az összegek 2018-ban
valószínűleg jelentősen növekedni fognak.
A kiadások irányítása a Bizottság két főigazgatóságának felelősségi körébe tartozik. Ezek közül az első a Regionális
és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO), amely túlnyomórészt az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a
Kohéziós Alap (KA) végrehajtását felügyeli, és az ellenőrzési sokaságunk 65%-át tette ki. A második a Szociális Ügyek
és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága (DG EMPL), amely főként az Európai Szociális Alap (ESZA) végrehajtását
kíséri figyelemmel, és ellenőrzési sokaságunk 35%-át tette ki.
A kiadások kezelése a Bizottság és a tagállamok által megosztva történik, és ennek részét képezi azoknak a
többéves operatív programoknak a társfinanszírozása, amelyeken keresztül a projekteket finanszírozzák.
Ez az első alkalom, amikor az új kontroll- és bizonyossági keretek vonatkoznak az ellenőrzésünk tárgyát képező,
a 2007–2013-as programozási időszakhoz tartozó zárókifizetésekre, illetve a 2014–2020-as programozási időszak
elszámolt kifizetéseire. Tekintettel a megváltozott keretrendszerre, az idei évre vonatkozóan végzett ellenőrzésünk
az ellenőrző hatóságok és a Bizottság munkájára terjedt ki. Az ellenőrző hatóságok által már vizsgált tranzakciókból
vettünk statisztikailag reprezentatív mintát, és áttekintettük az általuk végzett munkát. Azon tranzakciók esetében,
amelyeknél hiányosságokat tártunk fel, újból elvégeztük a kedvezményezett szintjén az ellenőrzést.
Ellenőrzésünk célja az volt, hogy hozzájáruljunk az átfogó megbízhatósági nyilatkozathoz, valamint értékeljük
az új kontroll- és bizonyossági keretet és azt, hogy milyen mértékben lehet támaszkodni rá, és ennek révén
megvizsgáljuk, a jövőben lehetséges-e annak nagyobb mértékű felhasználása, megállapítva e célból, hogy hol van
szükség további fejlesztésre.

Megállapításaink
A kiadási területet lényeges hiba
jellemezte?

Igen

1

Becsült hibaszint1:

3,0% (2016: 4,8%)

A becslés tartalmazza a tagállami ellenőrző hatóságok által korábban feltárt 50 hibát, és a két programozási időszak kiadásaira alkalmazott összesen 101
millió euró összegű korrekciót is figyelembe veszi.

A bevételi és kiadási területek részletes bemutatása

29

Az általunk feltárt hibák száma és hatása hosszabb ideje fennálló hiányosságokra utal az irányító hatóságok
által bejelentett kiadások szabályszerűségét illetően. Az általunk becsült hibaszinthez legnagyobb mértékben a
pénzügyi eszközök járultak hozzá, ezeket a támogatásra nem jogosult költségek követik (lásd: példa).

Példa: A megosztott irányítás alá tartozó pénzügyi eszközök keretében jóváhagyott, támogatásra nem
jogosult kölcsönök
A hitelekre nyújtott ERFA-társfinanszírozást elsődlegesen (a hitelek teljes értékének 50%-át meghaladó
mértékben) kkv-k támogatására kell felhasználni. Az általunk ellenőrzött egyik pénzügyi eszköz esetében
azonban a hitelek teljes jóváhagyott értékének közel 80%-át olyan vállalatoknak nyújtották, amelyek
nem minősültek kkv-nak. Sem az ellenőrző hatóság, sem a Bizottság nem tárta fel ennek a jogalkotó által
meghatározott alapvető támogathatósági követelménynek a megszegését.

Az ellenőrző hatóságok munkájának értékelése
Az ellenőrző hatóságok munkája a kohéziós kiadások szabályszerűségét biztosító bizonyossági és kontrollkeretek
meghatározó részét jelenti. Ezért az idei évben nagyobb hangsúlyt helyeztünk ellenőrzéseik fő elemeinek
vizsgálatára.
Az ellenőrző hatóságok munkájának felülvizsgálata során több esetben olyan hiányosságokat tártunk fel, amelyek
a bejelentett fennmaradó hibaarányok megbízhatóságát is érintették. Az ellenőrző hatóságok munkájának
hatókörével, minőségével és dokumentálásával, valamint mintavételük reprezentativitásával kapcsolatban
találtunk hiányosságokat. A Bizottság nem azonosította ezeket a problémákat. Az ellenőrző hatóságok az általunk
megvizsgált bizonyossági/zárócsomagok mindegyike tekintetében 2% alatti fennmaradó hibaarányról számoltak be.
Az általunk feltárt további hibák miatt azonban az újraszámított arány a 2014–2020-as időszakra vonatkozó
általunk ellenőrzött 12 bizonyossági csomagból hat esetében és a 2007–2013-as időszak általunk ellenőrzött tíz
zárócsomagjából három esetében meghaladta a 2%-ot.

A Bizottság munkája és a fennmaradó hibaarányról való beszámolás az éves tevékenységi
jelentésekben
Az éves tevékenységi jelentések a Bizottság legfőbb beszámolási eszközei azzal kapcsolatban, hogy észszerű
bizonyossággal rendelkezik-e arról, hogy a bevezetett kontrolleljárások garantálják a kiadások szabályszerűségét.
A felülvizsgált kontroll- és bizonyossági keretet úgy alakították ki, hogy az biztosítsa, hogy a fennmaradó
hibaarányok minden évben a 2%-os lényegességi küszöb alatt maradnak. A „Kohézió” esetében azonban a DG
EMPL, illetve a DG REGIO 2017-es éves tevékenységi jelentése több különböző mutatót ad meg a kockázatosnak
minősülő kiadások méréséhez. Ezek a 2015. július 1-jétől 2016. június 30-ig tartó számviteli év minden egyes
bizonyossági csomagjához tartozóan tartalmazzák a fennmaradó hibaarányokat. Véleményünk szerint a Bizottság
kizárólag ezekre nézve rendelkezik kellő bizonyossággal az ellenőrző hatóságok munkája és saját szabályszerűségre
irányuló ellenőrzései alapján.
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Ezenkívül további fejlesztések szükségesek az elszámolások elfogadására, az egyes fennmaradó hibaarányok
validálására és az átfogó fennmaradó hibaarány megállapítására irányuló bizottsági munka terén.
Ellenőrzési munkánk tanúsága szerint a Bizottság éves tevékenységi jelentéseiben a 2015/2016. évi számviteli évre
vonatkozóan bemutatott átfogó fennmaradó hibaarányok alábecsültek, és jelenleg nem tudunk ezekre hagyatkozni.

Teljesítményértékelés
A 2014–2020-as időszak szabályozási rendelkezéseinek egyik fő célkitűzése volt, hogy nagyobb hangsúly kerüljön a
teljesítményre és az eredményekre. A 113 befejezett projektre kiterjedő felülvizsgálatunk tanúsága szerint általában
egyértelmű összefüggés áll fenn az operatív programok szintjén, illetve a projektek szintjén meghatározott
outputcélok között. Amennyiben meghatároztak célértékeket, azok a beszámolók szerint – legalább részben –
megvalósultak. Számos teljesítménymérési rendszer azonban nem foglal magában eredménymutatókat, ami miatt
nehezebb értékelni, hogy egy adott projekt átfogóan milyen mértékben járult hozzá az operatív program egyes
célkitűzéseihez.

Ajánlásaink
A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak:
οο

gondoskodjon arról, hogy az EBA által irányított pénzügyi eszközökre vonatkozó ellenőrzési eljárások a
pénzügyi közvetítők szintjén megfelelőek legyenek;

οο

a 2020 utáni pénzügyi keretre nézve javasoljon olyan jogszabályi változásokat, amelyek lehetővé teszik annak
kizárását, hogy közintézmények uniós forrásokból héa-visszatérítésben részesüljenek;

οο

orvosolja azokat a hiányosságokat, amelyeket a Bizottság szabályszerűségi ellenőrzéseivel összefüggésben az
ellenőrző hatóságok munkájára irányuló vizsgálataival kapcsolatban megállapítottunk;

οο

keressen megoldást a 2014–2020-as kontroll- és bizonyossági keretre vonatkozóan a DG REGIO és a DG EMPL
éves tevékenységi jelentésében szereplő információk összetettségére;
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οο

gondoskodjon arról, hogy az ellenőrzési eljárásokat a 2020 utáni időszak szabályozási keretében
alkalmazandó pénzügyi eszközökre irányuló javaslattal összhangban módosítsák oly módon, hogy a
fennmaradó hibaarány kiszámításához csak a tényleges, a végső kedvezményezettek szintjén történő
forrásfelhasználást vegyék figyelembe;

οο

a „Kohézió“ területére nézve minden egyes számviteli év esetében tegyen közzé átfogó fennmaradó
hibaarányt;

οο

végezzen kellő számú szabályszerűségi ellenőrzést ahhoz, hogy – legkésőbb az elszámolások elfogadásának
évét követően közzétett éves tevékenységi jelentésben – következtetést vonhasson le az ellenőrző hatóságok
munkájának eredményességéről és észszerű bizonyosságot szerezhessen a kiadások szabályszerűségéről.

Többet szeretne tudni erről a témáról? Teljes körű tájékoztatást a „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” területével kapcsolatos
uniós kiadásokra irányuló ellenőrzésünkről a 2017. évi éves jelentésünk 6. fejezete tartalmaz.
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Természeti erőforrások
56,5 milliárd euró
Az ellenőrzött terület
Ez a kiadási terület a közös agrárpolitikát (KAP), a közös halászati politikát, illetve részben a környezetvédelmi és
éghajlat-politikai uniós kiadásokat foglalja magában. 2017-ben az ezen a területen végzett ellenőrzések 56,5 milliárd
euró értékű kiadásra terjedtek ki.
A KAP az uniós mezőgazdasági kiadások alapja. Az uniós jogszabályok az alábbi három általános célkitűzést
határozzák meg a KAP számára:
οο

fenntartható élelmiszer-termelés, középpontban a mezőgazdasági termelők jövedelmével, a mezőgazdaság
termelékenységével és az árstabilitással;

οο

a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozással összefüggő fellépések,
középpontban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával, a biológiai sokféleséggel, a talaj- és
vízgazdálkodással;

οο

kiegyensúlyozott területi fejlődés.

A KAP kiadásainak irányítása a tagállamokkal megosztva történik. A terület az alábbiakból tevődik össze:
οο

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) alá tartozó közvetlen kifizetések, amelyek e terület
kiadásainak 74%-át tették ki;

οο

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), amely a tagállamokkal együtt társfinanszírozza a
vidékfejlesztési programokat, és a kiadások 19%-át tette ki;

οο

az EMGA alá tartozó piaci intézkedések, amelyek a kiadások 5%-át tették ki.

A KAP kiadásai a támogatási kérelmek támogathatóságának ellenőrzéséért és a kedvezményezettek számára
történő kifizetésért felelős mintegy 80 kifizető ügynökségen futnak át.
A közös halászati politika is a Bizottság és a tagállamok megosztott irányítása alatt áll.
Az Unió környezetpolitikáját a Bizottság központilag irányítja. Ezen a területen a legnagyobb kiadási eszköz a
környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE).
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Megállapításaink
Lényeges hiba jellemezte?

Igen

Becsült hibaszint:

2,4% (2016: 2,5%)

A Bizottság és a tagállami hatóságok által tett korrekciós intézkedések 1,1 százalékponttal csökkentették az általunk
e fejezetre nézve becsült hibaszintet. A számszerűsíthető hibát tartalmazó tranzakciók jelentős hányada esetében
azonban a tagállami hatóságok elegendő információval rendelkeztek ahhoz, hogy a hibákat még a kiadások
Bizottság felé történő bejelentése előtt megelőzzék, illetve észleljék és kijavítsák. Ha a tagállami hatóságok a
rendelkezésükre álló összes információt megfelelően felhasználták volna, a becsült hibaszint 0,9 százalékponttal
kisebb lett volna jelentésünk e fejezete esetében.

A közvetlen kifizetések lényeges hibától mentesek voltak
A közvetlen kifizetések esetében a fő változó a mezőgazdasági földterület nagysága. A kontrollrendszerek
folyamatos fejlesztésével 2017-ben sikerült a 2%-os lényegességi küszöb alatt tartani a hibaszintet.
A „zöldítési kifizetések” célja az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokat
folytató termelők támogatása. A 121 közvetlen kifizetésre kiterjedő tesztelésünk keretében 35 zöldítési kifizetésben
részesülő kedvezményezettet kerestünk fel, de csak egyetlen esetben találkoztunk a zöldítési kötelezettségek
közvetlen megszegésével. Ahogy korábban már jeleztük, a zöldítési kötelezettségek nem támasztanak
nehezen teljesíthető követelményeket, és nagyrészt a szokásos gazdálkodási módszereket tükrözik. További
információkért lásd: „A zöldítés: bonyolultabb, környezetvédelmi szempontból egyelőre még nem eredményes
jövedelemtámogatási rendszer” című 21/2017. sz. különjelentésünk.

Vidékfejlesztés, piaci intézkedések, környezetvédelem, éghajlat-politika és halászat
E kiadási területeken továbbra is magas hibaszint figyelhető meg.
A hibák fő okai a támogathatósági szabályok be nem tartása, a földterületekkel vagy az állatok számával kapcsolatos
pontatlan információszolgáltatás, valamint az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások kedvezményezettek
általi be nem tartása voltak (lásd: példa).
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Példa: Egy kedvezményezett nem tartotta be az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásait
Egy vizsgált esetben a mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági technikák és az öntözés környezetbarát
optimalizációjával kapcsolatos intézkedés keretében részesült támogatásban. Ahhoz, hogy támogatásban
részesüljön, a kedvezményezettnek a mezőgazdasági üzeme egy részén meghatározott növénykultúrákat
kellett ültetnie, csökkentenie kellett a műtrágya és az öntözővíz használatát, valamint termesztési és öntözési
nyilvántartást kellett vezetnie. Megállapítottuk, hogy a kedvezményezett egyik kötelezettségének sem tett
eleget. Látogatásunkat követően a kifizető ügynökség eljárást indított a támogatás visszafizettetésére.

Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság beszámolása a
jogszerűségről és szabályszerűségről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI) 2017. évi éves tevékenységi jelentésében a
„Természeti erőforrások” alá tartozó fő kiadási területek vonatkozásában szereplő kiigazított hibaarány összhangban
van azzal az ellenőrzési következtetésünkkel, hogy a „Természeti erőforrások” kiadási terület egészét lényeges
általános hibaszint jellemzi, valamint hogy a TPK e fejezetéhez tartozó kiadások 74%-át kitevő, az EMGA alá tartozó,
közvetlen kifizetésen alapuló támogatási rendszereket nem jellemezte lényeges hibaszint.
2015 óta a tagállamok tanúsító szervei kötelesek véleményt adni a kifizető ügynökségek kiadásainak
jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A tanúsító szervek munkája a Bizottság által a KAP-kiadások tekintetében
alkalmazott bizonyossági modell egyik összetevője: a DG AGRI e szervek munkáját veszi figyelembe a fő kiadási
területekre vonatkozó kiigazított hibaarány kiszámításához. További fejlesztésekre van azonban szükség ahhoz,
hogy a Bizottság elérje azt a célját, hogy a tanúsító szervek munkája legyen a KAP-kiadások szabályszerűségére
vonatkozó bizonyosság elsődleges forrása.

Teljesítményértékelés
A térinformatikai támogatáskezelési alkalmazás (GSAA) egy olyan webes alkalmazás, amelynek használatával a
mezőgazdasági termelők elektronikus úton tudják benyújtani területalapú támogatásokra vonatkozó kérelmeiket
a kifizető ügynökségeknek. A kifizető ügynökségeknek 2018-ig kell a GSAA-rendszert valamennyi területalapú
támogatásban részesülő kedvezményezett számára elérhetővé tenniük.
Több mint 100 mezőgazdasági üzemet kerestünk fel az alkalmazás használatát vizsgálva, és 24 kifizető
ügynökséget kérdeztünk meg a rendszer bevezetéséről. Az általunk felkeresett, területalapú támogatásban
részesülő kedvezményezettek többsége már használta a GSAA-t, ami a legtöbb esetben a hibák ritkulásához és
időmegtakarításhoz vezetett. Az általunk megkérdezett mezőgazdasági termelők 23%-a azonban még mindig a
GSAA használata nélkül nyújtja be kérelmeit.
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29 vidékfejlesztési beruházási projektet vizsgáltunk teljesítményük értékelése céljából. Általánosságban
kijelenthető, hogy a támogathatósági feltételek összhangban álltak a vidékfejlesztési programokban meghatározott
prioritásokkal, és hogy a kiválasztási eljárások megfelelőek voltak. Az általunk felkeresett kedvezményezettek
általában a tervek szerint hajtották végre a mintában szereplő vidékfejlesztési beruházási projekteket, és a
tagállamok ellenőrizték a költségek észszerűségét. A tagállamok azonban csak kismértékben alkalmaztak
egyszerűsített költségelszámolási módokat.

Ajánlásaink
A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak:
οο

értékelje a piaci intézkedésekkel és a vidékfejlesztéssel kapcsolatos kifizetésekben előforduló hibák kiváltó
okainak kezelését célzó tagállami intézkedések eredményességét, valamint szükség szerint adjon ki további
iránymutatásokat;

οο

alaposabban vizsgálja meg a tanúsító szervek által végzett tranzakciótesztelés minőségét;

οο

ellenőrizze a tagállami hatóságok kiigazító intézkedéseinek végrehajtását azokban az esetekben, amikor a
Bizottság nem tud vagy csak részben tud egy tanúsító szerv munkájára támaszkodni;

οο

kövesse nyomon, hogy a kifizető ügynökségek milyen előrehaladást értek el a GSAA-rendszert még nem
használó kedvezményezettek támogatása terén, és mozdítsa elő a bevált gyakorlatok alkalmazását az új
rendszernek a jogszabályban előírt határidőn belül történő teljes bevezetése és előnyeinek maximalizálása
érdekében.

Többet szeretne tudni erről a témáról? Teljes körű tájékoztatást a „Természeti erőforrások” terület uniós kiadásaira irányuló
ellenőrzésünkről a 2017. évi éves jelentésünk 7. fejezete tartalmaz.

A bevételi és kiadási területek részletes bemutatása

36

Biztonság és uniós polgárság
2,7 milliárd euró
Az ellenőrzött terület
Ez a kiadási terület olyan különböző szakpolitikákat foglal magában, amelyek közös célja az „uniós polgárság”
eszméjének erősítése egy szabadságon, biztonságon és jogérvényesülésen alapuló, belső határok nélküli térség
létrehozásával.
2017-ben az ezen a területen végzett ellenőrzések 2,7 milliárd euró értékű kiadásra terjedtek ki. Ez a következőket
foglalta magában: határvédelem, menekültügyi és bevándorlási politika, bel- és igazságügy, közegészségügy,
fogyasztóvédelem, kultúra, ifjúság, tájékoztatás és a polgárokkal folytatott párbeszéd. A kiadási terület az uniós
költségvetés kicsi, de növekvő részét képezi (2017-ben körülbelül 2%).
A kiadások jelentős része 12 decentralizált ügynökségen keresztül zajlik, amelyekről különálló éves jelentéseinkben
számolunk be.
A „Migráció és biztonság” alá tartozó kiadásokat, amelyek az összes kiadás 45%-át teszik ki, nagyrészt a tagállamok
és a Bizottság megosztott irányítása keretében hajtják végre. E fejezet kapcsán a legfontosabb két alap:
οο

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF), amelynek célja hozzájárulni a migrációs áramlások
eredményes kezeléséhez és kialakítani a menekültügyben és bevándorlásban alkalmazandó közös uniós
megközelítést;

οο

a Belső Biztonsági Alap (ISF), amelynek célja, hogy magas szintű biztonságot valósítson meg az Európai Unióban.

Ezek az alapok 2014-ben, a SOLID program („Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása”) helyében jöttek
létre, és 2020-ig fognak működni.
A kiválasztott rendszereken túlmenően kis számban megvizsgáltunk olyan tranzakciókat is, amelyek e kiadási
terület fő szakpolitikai területei alá tartoznak.
A minta mérete miatt a „Biztonság és állampolgárság” vonatkozásában – más kiadási területektől eltérően – nem
tudunk reprezentatív hibaarányt számítani.

A bevételi és kiadási területek részletes bemutatása

37

Megállapításaink
Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a tagállamok különböző módon kezelték a közintézmények által a
támogatási kérelmekben szerepeltetett hozzáadottérték-adó támogathatóságát, ami veszélyezteti az uniós
kiadásokkal kapcsolatos gondos pénzgazdálkodást. Megállapítottuk továbbá, hogy az AMIF/ISF esetében a 2017. évi
beszámolóra alkalmazandó beszámolási kötelezettségek nem tették lehetővé a Bizottság számára a felügyelethez
szükséges valamennyi pénzügyi információ begyűjtését.

Ajánlásaink
A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak:
οο

nyújtson iránymutatást a tagállamok számára az uniós forrásoknak a gondos pénzgazdálkodás elveivel
összhangban történő felhasználásához. Az AMIF-ra és ISF-re vonatkozó végrehajtási iránymutatások
különösen arra térjenek ki, hogy amikor közintézmények hajtanak végre uniós intézkedéseket, az uniós
társfinanszírozás nem haladhatja meg a héa nélküli összes támogatható kiadás mértékét;

οο

írja elő a tagállamok számára, hogy a nemzeti AMIF- és ISF-programok éves beszámolóiban szerepeltetett
összegeket azok jellege (visszafizettetések, előfinanszírozás és ténylegesen felmerült kiadások) szerinti
bontásban közöljék, valamint 2018-tól kezdve az éves tevékenységi jelentéseiben alaponkénti bontásban
számoljon be a tényleges kiadásokról.

Többet szeretne tudni erről a témáról? Teljes körű tájékoztatást a „Biztonság és uniós polgárság” területével kapcsolatos uniós
kiadásokra irányuló ellenőrzésünkről a 2017. évi éves jelentésünk 8. fejezete tartalmaz.
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Globális Európa
8,2 milliárd euró
Az ellenőrzött terület
Ez a kiadási terület a következőket foglalja magában: külpolitika, az uniós tagjelölt és potenciális tagjelölt országok
támogatása, valamint fejlesztési támogatás és humanitárius segítségnyújtás a fejlődő és szomszédos országoknak (az
Európai Fejlesztési Alapok kivételével, lásd: 43–45. oldal).
2017-ben az ezen a területen végzett ellenőrzések 8,2 milliárd euró értékű, több mint 150 országban végrehajtott
kiadásra terjedtek ki. A kiadásokat vagy közvetlenül az egyes bizottsági főigazgatóságok hajtják végre (akár
brüsszeli központjukból, akár a kedvezményezett országokban működő uniós külképviseletekről), vagy pedig a
kedvezményezett országok vagy nemzetközi szervezetek, közvetetten, együttműködési eszközök és teljesítési
módszerek széles skáláját felhasználva.
A minta kis mérete miatt a „Globális Európa” vonatkozásában – más kiadási területektől eltérően – nem tudunk
reprezentatív hibaarányt számítani.

Megállapításaink
Az országok általános költségvetésébe befolyó uniós hozzájárulások (költségvetés-támogatás) esetén a Bizottság
számottevő rugalmassággal döntheti el, hogy teljesülnek-e a támogathatósági kritériumok. A fogadó ország
pénzgazdálkodásának esetleges – nemzeti szinten helytelen felhasználást eredményező – hiányosságai a mi
ellenőrzésünkben nem jelentkeznek hibaként. Ugyanez a helyzet az olyan uniós források esetében is, amelyeket
egyesítettek más nemzetközi adományozóktól származó forrásokkal, és nem kötötték őket külön kiadási tételekhez.
Ezekben az esetekben a költségek az uniós szabályok szerint támogathatónak minősülnek, amennyiben az
egyesített összegben van annyi támogatható kiadás, ami fedezi az uniós hozzájárulás összegét.
Tranzakciótesztjeink hiányosságokat tártak fel a Bizottság második szintű (azaz a kedvezményezettek által
végrehajtott) közbeszerzési eljárásokra irányuló kontrollrendszereiben, valamint az uniós finanszírozású
projektekhez kirendelt rezidens ikerintézményi tanácsadók korábbi fizetésének megtérítésével kapcsolatban.
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Az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága beszámolása a
szabályszerűségről

A kifizetésekben előforduló hibák csökkentésére irányuló törekvéseinek részeként az Európai Szomszédságpolitika
és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága (DG NEAR) a korábbi évekhez hasonlóan megbízást adott egy, a
területet jellemző „fennmaradó hibaarány” (RER) felmérését célzó vizsgálat elvégzésére. A vizsgálatról korábban
végzett értékelésünkkel összhangban annak módszereit általában véve célirányosnak és eredményesnek találtuk.
Megállapítottuk azonban, hogy több szempontból javulást lehetne elérni, különösen a sokaság kockázatalapú
rétegzését, a hibák kiejtését, illetve azt illetően, hogy az egyes tranzakciók hibabecslései tekintetében milyen fokú
mérlegelést bízzanak a külső vállalkozóra.
A DG NEAR 2017. évi éves tevékenységi jelentésének áttekintésekor észleltük, hogy a főigazgatóság jelentős
erőfeszítéseket tett a korrekciós képesség túlbecslésével kapcsolatos számvevőszéki ajánlás végrehajtása
érdekében, és óvatos megközelítést kezdett alkalmazni a visszafizetési felszólítások elemzése kapcsán.

Teljesítményértékelés
A szabályszerűség ellenőrzése mellett hét befejezett projekt esetében teljesítményszempontokat is értékeltünk.
Valamennyi ellenőrzött projekt egyértelmű és releváns outputmutatókkal rendelkezett. Logikai keretük jól
felépített, outputjaik pedig reálisak voltak. A projektek végrehajtásának módjával kapcsolatban azonban néhány
problémát is feltártunk, amelyek csorbították a projektek teljesítményét (lásd: példa).

Példa: A felkeresett projekteknél tapasztalt teljesítményproblémák
Két vizsgált esetben a szállított eszközök szállítási költsége jóval magasabb volt maguknak az eszközöknek az
értékénél. Az egyik esetben 152 000 euróba került a 78 000 euró értékű eszköz szállítása, a másikban pedig
131 500 euró volt 70 150 eurónyi áru szállítási költsége.
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Ajánlásaink
A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak:
οο

a fennmaradó hibaarányra irányuló következő vizsgálathoz nyújtson pontosabb iránymutatást a vizsgálatot
elvégző vállalkozónak a második szintű közbeszerzések ellenőrzését illetően;

οο

a fennmaradó hibaarányra irányuló következő vizsgálathoz rétegezze a sokaságot a projektek eredendő
kockázata szerint, és helyezzen nagyobb súlyt a közvetlen irányítású támogatásokra, illetve kisebbet a
költségvetés-támogatási tranzakciókra;

οο

következő éves tevékenységi jelentésében tegye közzé a fennmaradó hibaarányra irányuló vizsgálat korlátait;

οο

vizsgálja felül a közvetett irányítással végrehajtott projektek kedvezményezettjeinek nyújtott jelenlegi
iránymutatásokat annak biztosítása érdekében, hogy – a legjobb értékarány elérése érdekében – a tervezett
tevékenységeket időben végrehajtsák, és hogy a projektek outputjait ténylegesen fel is használják.

Többet szeretne tudni erről a témáról? Teljes körű tájékoztatást a „Globális Európa” területével kapcsolatos uniós kiadásokra irányuló
ellenőrzésünkről a 2017. évi éves jelentésünk 9. fejezete tartalmaz.
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Igazgatás
9,7 milliárd euró
Az ellenőrzött terület
Ellenőrzésünk a következő uniós intézmények és egyéb szervek igazgatási kiadásaira terjedt ki: az Európai
Parlament, az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai
Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, az Európai Régiók Bizottsága, az európai ombudsman, az
európai adatvédelmi biztos és az Európai Külügyi Szolgálat.
2017-ben az uniós intézmények és egyéb szervek kiadásaira nézve végzett ellenőrzések 9,7 milliárd euró értékű
kiadásra terjedtek ki. Ez alatt – az összes kiadás mintegy 60%-át kitevő – személyi ráfordítások, valamint az
épületekre, felszerelésekre, energiára, kommunikációra és informatikára fordított kiadások értendők.
Az Unió ügynökségeinél, más decentralizált szervezeteinél és az európai iskoláknál végzett számvevőszéki
ellenőrzések eredményeit a külön közzétett különálló éves jelentések és az ezeket az ellenőrzéseket egységes
szerkezetben bemutató összefoglalók tartalmazzák.
Saját pénzügyi kimutatásainkat egy külső könyvvizsgáló ellenőrzi, és ezt a könyvvizsgálói jelentést az Európai Unió
Hivatalos Lapjában és weboldalunkon tesszük közzé.

Megállapításaink
Lényeges hiba jellemezte?

Nem

Becsült hibaszint:

0,5% (2016: 0,2%)

Rendszervizsgálatunk összességében nem tárt fel jelentős hiányosságokat. Megállapítottuk azonban, hogy bizonyos
területeken lenne lehetőség további javításra. Ezek az alábbi ajánlásokban olvashatók.
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Ajánlásaink
A következőket javasoljuk a Parlamentnek:
οο

a költségvetési rendelet felülvizsgálatának keretében fejlessze tovább a közbeszerzési eljárások kiválasztási
és odaítélési szempontjaira vonatkozó iránymutatásokat;

οο

a látogatócsoportok fogadásáról szóló szabályzat következő felülvizsgálata során erősítse meg a
látogatócsoportok költségnyilatkozatainak benyújtására vonatkozó szabályokat.

Javasoljuk továbbá a Bizottságnak, hogy a lehető legrövidebb időn belül tökéletesítse a személyzeti szabályzatban
meghatározott családi támogatások kezelésére szolgáló rendszereit.

Többet szeretne tudni erről a témáról? Teljes körű tájékoztatást az „Igazgatás” területével kapcsolatos uniós kiadásokra irányuló
ellenőrzésünkről a 2017. évi éves jelentésünk 10. fejezete tartalmaz.
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Európai Fejlesztési Alapok
3,5 milliárd euró
Az ellenőrzött terület
Az Európai Fejlesztési Alapok (EFA) uniós fejlesztési együttműködési támogatásokat nyújtanak az afrikai, karibi és
csendes-óceáni (AKCS) államoknak, illetve a tengerentúli országoknak és területeknek (TOT). Az EFA-k kiadási és
együttműködési eszközeinek a célja a szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés elősegítése, valamint az
AKCS-országok, illetve a tengerentúli országok és területek integrálása a világgazdaságba.
2017-ben az ezen a területen végzett ellenőrzések 3,5 milliárd euró értékű kiadásra terjedtek ki. Az EFA-kat
a tagállamok finanszírozzák, végrehajtásuk vagy egyedi projektek révén, vagy költségvetés-támogatás (egy
ország központi vagy ágazati költségvetéséhez történő hozzájárulás) útján történik. Minden EFA saját pénzügyi
szabályzattal rendelkezik.
Irányításuk az uniós költségvetés keretén kívül történik, az a – források nagyobb részét kezelő – Európai Bizottság és
az Európai Beruházási Bank feladata.

Megállapításaink
Az EFA-k beszámolójának
megbízhatósága:

A 2017. évi beszámoló híven tükrözi az Európai Fejlesztési Alapok pénzügyi
helyzetét, a gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó
eszközállomány változásait.
Az EFA-k bevételeit lényeges hiba
jellemzi?

Nem

Az EFA-k kifizetéseit lényeges hiba
jellemzi?

Igen

Becsült hibaszint:

4,5% (2016: 3,3%)

A „Globális Európa” területhez hasonlóan a Bizottság itt is számottevő rugalmassággal döntheti el, hogy
teljesülnek-e a támogathatósági kritériumok, és a fogadó ország pénzgazdálkodásának esetleges – nemzeti szinten
helytelen felhasználást eredményező – hiányosságai a mi ellenőrzésünkben nem jelentkeznek hibaként. Ugyanez
a helyzet az olyan uniós források esetében is, amelyeket egyesítettek más nemzetközi adományozóktól származó
forrásokkal, és nem kötötték őket külön kiadási tételekhez. Ezekben az esetekben a költségek az uniós szabályok
szerint támogathatónak minősülnek, amennyiben az egyesített összegben van annyi támogatható kiadás, ami
fedezi az uniós hozzájárulás összegét.
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Az EFA-k becsült hibaszintjének 42%-a ténylegesen fel nem merült kiadásoknak tudható be (lásd: alábbi példa).
Jelentős hibatípus még többek között az igazoló dokumentumok hiánya és a közbeszerzési szabályok megsértése.

Példa: Fel nem merült kiadások
Egy vizsgált természetierőforrás-gazdálkodási projekt esetében megállapítottuk, hogy a Bizottság
tévedésből 2 millió euróval nagyobb összeget térített meg, mint amennyit a végrehajtó partner kiadásként
bejelentett. Az egyedi kiadási tételek ellenőrzésekor megállapítottuk, hogy közülük hármat érintettek
hibák, ugyanis a bejelentett összegek valójában nem teljes mértékben merültek fel kiadásként.

A számszerűsíthető hibát tartalmazó tranzakciók bizonyos hányada esetében a Bizottság elegendő információval
rendelkezett ahhoz, hogy megelőzze, illetve észlelje és kijavítsa a hibákat. Ha a Bizottság az összes rendelkezésére
álló információt megfelelően felhasználta volna, az EFA-k kiadásaira vonatkozó becsült hibaszint 2,8% lett volna.

A Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatósága beszámolása a
szabályszerűségről

A kifizetésekben előforduló hibák csökkentésére irányuló erőfeszítéseinek részeként a Nemzetközi Együttműködés
és a Fejlesztés Főigazgatósága (DG DEVCO) a korábbi évekhez hasonlóan megbízást adott egy, a területet jellemző
„fennmaradó hibaarány” (RER) felmérését célzó vizsgálat elvégzésére.
A fennmaradó hibaarányra irányuló 2017-es vizsgálatban a tranzakciók 67%-a esetében nem végeztek tételes
tesztelést azért, mert – helytelenül vagy megfelelő indokolás nélkül – teljes mértékben a már elvégzett ellenőrzési
munkára hagyatkoztak. Erre és az általunk feltárt hibákra tekintettel megállapítjuk, hogy a 2017. évi eredmények
nem vethetők össze az előző évek eredményeivel. Ez hatással van a fennmaradó hibaarányra. A Bizottság nem
követte megfelelően nyomon a fennmaradó hibaarányra vonatkozó vizsgálatot készítő vállalkozó tevékenységét,
így nem tudta megelőzni a problémákat.
A DG DEVCO 2017. évi éves tevékenységi jelentése csak a közvetlen irányítású területeken nyújtott vissza nem
térítendő támogatásokra vonatkozóan tartalmazott fenntartást. Ez a fenntartás a fennmaradó hibaarányra irányuló
vizsgálat eredményein alapult. Ha a fennmaradó hibaarányra vonatkozó vizsgálat az előző években alkalmazott
óvatos megközelítésen alapult volna, más eredmény született volna, és következésképpen a megbízhatósági
nyilatkozat is valószínűleg eltérő lenne.
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A DG DEVCO kontrollrendszere a kedvezményezettek által visszaigényelt kiadások folyósítása előtt végrehajtott
előzetes ellenőrzésekre épül. Az általunk feltárt hibák gyakorisága (ideértve az olyan zárókifizetési kérelmekben
talált hibákat is, amelyeknél korábban történt előzetes külső ellenőrzés és költségvizsgálat) az idei évben is azt
mutatja, hogy ezeket az ellenőrzéseket hiányosságok jellemzik.

Ajánlásaink
A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak:
οο

kísérje szorosan figyelemmel a fennmaradó hibaarányra irányuló vizsgálat végrehajtását, különösen annak
biztosítása érdekében, hogy amennyiben teljes mértékben a korábbi ellenőrzésekre hagyatkozik, akkor az a
vonatkozó módszertannal összhangban, megfelelő indoklással alátámasztva történjen;

οο

következő éves tevékenységi jelentésében ismételten tegye közzé a fennmaradó hibaarányra irányuló vizsgálat
korlátait, mivel az a nem tesztelt sokaságot hibamentesnek feltételezi;

οο

a túlzott mértékű kiadások elszámolásának elkerülése érdekében tegyen határozott lépéseket a kiadások
elfogadására vonatkozó útmutatás tényleges betartása érdekében;

οο

fogadjon el intézkedéseket annak érdekében, hogy az EU–Afrika Infrastruktúraalap tranzakciói esetében csak a
ténylegesen felmerült költségeket igazolják kiadásként;

οο

hozzon létre egy mutatót a vagyonkezelői alapokba befizetett előleg-hozzájárulások alakulásának nyomon
követésére;

οο

a Cotonoui Megállapodást követő időszakra vonatkozó jelenlegi vizsgálatok keretében javasoljon
megvalósítható megoldást az EFA-k költségvetési és elszámoltathatósági következetlenségeire.

Többet szeretne tudni erről a témáról? Teljes körű tájékoztatást az Európai Fejlesztési Alapokra irányuló ellenőrzésünkről a nyolcadik,
kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alapból (EFA) finanszírozott tevékenységekről szóló 2017. évi éves jelentésünk
tartalmaz.
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Az Európai Számvevőszék és tevékenysége
Az Európai Számvevőszék az Európai Unió külső ellenőre. Székhelyünk Luxembourgban van, és mintegy 900 szak- és
támogató alkalmazottat foglalkoztatunk, az Európai Unió minden országából.
Alapvető célunk, hogy elősegítsük az Unió pénzgazdálkodásának javítását, az elszámoltathatóság és átláthatóság
fokozását, és hogy az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedjünk.
Ellenőrzési jelentéseink és véleményeink az Unió elszámoltathatósági láncolatának alapvető elemei. Ezeknek
köszönhetően elszámoltathatóak az uniós szakpolitikák és programok végrehajtásának felelősei: a Bizottság, más
uniós intézmények és szervek, valamint a tagállami közigazgatási szervek.
Felhívjuk a figyelmet a kockázatokra, bizonyosságot nyújtunk, jelezzük a hiányosságokat és a követendő
gyakorlatokat, és iránymutatással szolgálunk az uniós döntéshozóknak és jogalkotóknak ahhoz, hogy javítani tudják
az uniós szakpolitikák és programok irányítását. Munkánk révén az uniós polgárok tájékozódhatnak arról, hogyan
történik pénzük elköltése.

Munkánk eredménye
Eredményeinket a következő kiadványokban ismertetjük:
οο az éves jelentések főként az uniós költségvetés és az Európai Fejlesztési Alapok pénzügyi és
szabályszerűségi ellenőrzéseinek eredményeit tartalmazzák, de költségvetési gazdálkodással, valamint
teljesítménnyel kapcsolatos szempontokat is vizsgálnak;
οο a különjelentések egy-egy kiadási vagy szakpolitikai területre, illetve költségvetési vagy irányítási kérdésre
vonatkozó, kiválasztott ellenőrzések eredményeit mutatják be;
οο az uniós ügynökségekről, decentralizált szervezetekről és közös vállalkozásokról szóló különálló éves
jelentések;
οο a pénzgazdálkodást jelentősen befolyásoló új vagy átdolgozott jogszabályokról véleményeket teszünk
közzé, akár más intézmény kérésére, akár saját kezdeményezésre;
οο áttekintő kiadványaink például a következők:
—— állapotfelmérések: egy-egy összetett, tágan értelmezett szakpolitikai területről vagy irányítási kérdésről
készített leíró-elemző jellegű dokumentumok, amelyekben összegyűjtött tapasztalataink és ismereteink
segítségével több szempontból, átfogóan mutatjuk be az adott témát;
—— tájékoztatók: jellegüket tekintve hasonlóak az állapotfelmérésekhez, de szűkebb témaköröket tárgyalnak;
—— gyorsvizsgálatok: egy-egy konkrét kérdésre vagy problémára összpontosítva állapítják meg és mutatják be
a kapcsolódó tényeket, és szükség esetén elemzést is nyújtanak e tények értelmezéséhez.

Háttér-információ

47

A megbízhatósági nyilatkozatunk elkészítésekor alkalmazott
ellenőrzési megközelítés dióhéjban
A megbízhatósági nyilatkozatunkban szereplő vélemények a nemzetközi ellenőrzési standardoknak megfelelően
elvégzett ellenőrzési vizsgálatok során szerzett, objektív bizonyítékokon alapulnak.
A 2018–2020-as időszakra vonatkozó stratégiánk értemében a megbízhatósági nyilatkozatunk egésze az igazoló
jelentésen alapuló megközelítésre épül majd, azaz ellenőrzési véleményünk a Bizottság (irányítási) nyilatkozatán
fog alapulni. A beszámoló megbízhatóságával kapcsolatban végzett munkánk esetében már 1994 óta ez a helyzet.
Ebben az évben egy kísérleti projekt keretében a „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” területén felmerült
uniós kiadásokra is kiterjesztettük ezt a megközelítést.

A beszámoló megbízhatósága
Az Unió éves beszámolója teljes körű és pontos információt nyújt?

A Bizottság főigazgatóságai minden évben több százezer könyvelési tételt rögzítenek, és ezekhez
az adatokat számos különböző forrásból (köztük a tagállamoktól) szerzik be. Azt ellenőrizzük, hogy
a számviteli módszerek megfelelően működnek-e, illetve hogy az így keletkezett számviteli adatok
teljes körűek-e, és azok rögzítése és bemutatása helyesen történt-e az Unió pénzügyi kimutatásaiban.
A beszámoló megbízhatóságának ellenőrzéséhez azóta alkalmazunk igazoló jelentést, amióta 1994-ben
kiadtuk első véleményünket.

οο

Értékeljük a számviteli rendszert és megbizonyosodunk arról, hogy az megbízható adatok megfelelő forrásául
szolgál-e.

οο

Ellenőrizzük a főbb számviteli folyamatokat, hogy megbizonyosodjunk azok helyes működéséről.

οο

A számviteli adatokat analitikus vizsgálatnak alávetve győződünk meg arról, hogy azokat következetesen
mutatják be és hogy azok észszerűnek tűnnek.

οο

A könyvelési tételekből vett minta közvetlen ellenőrzésével győződünk meg arról, hogy a mögöttes
tranzakciók valósak és azokat pontosan rögzítették.

οο

Ellenőrizzük a pénzügyi kimutatásokat, megbizonyosodandó arról, hogy azok valós képet nyújtanak a
pénzügyi helyzetről.
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A tranzakciók szabályszerűsége
Megfelelnek-e az uniós bevételek és a költségként elszámolt kifizetések – az Unió beszámolója
alapjául szolgáló – tranzakciói a szabályoknak?

Az uniós költségvetés több millió, az Unión belül és a világ más országaiban található kedvezményezettnek
folyósított kifizetést tartalmaz. E kiadások nagy többségét a tagállamok kezelik. A szükséges bizonyítékok
megszerzése érdekében értékeljük azokat a rendszereket, amelyek a bevételeket és a költségként elszámolt
kifizetéseket (vagyis zárókifizetéseket és előlegelszámolásokat) kezelik és ellenőrzik, valamint vizsgálatot
végzünk a tranzakciókból vett mintán.
Amennyiben teljesülnek a vonatkozó nemzetközi ellenőrzési standardok által előírt feltételek, felülvizsgáljuk
és újra elvégezzük az uniós költségvetés végrehajtásáért felelős szervezetek által már elvégzett ellenőrzéseket.
Ezáltal teljes mértékben figyelembe vesszük az említett ellenőrzések alapján esetlegesen tett korrekciós
intézkedéseket.

οο

Értékeljük a kiadási és bevételi rendszereket, hogy megállapítsuk, mennyire eredményesen biztosítják a
tranzakciók szabályszerűségét.

οο

Statisztikai módszerekkel tranzakciómintákat veszünk, hogy ezek képezzék számvevőink részletes
vizsgálatainak alapját. A mintában lévő tranzakciókat részletesen megvizsgáljuk, többek között a végső
kedvezményezettek (például mezőgazdasági termelők, kutatóintézetek, közbeszerzés keretében kivitelezést
végző vagy szolgáltatást nyújtó vállalatok) telephelyein, hogy bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az összes
mögöttes esemény „létezik”, megfelelő módon tartják nyilván, és megfelel a kifizetések folyósítására
vonatkozó szabályoknak.

οο

A hibákat elemezzük és besoroljuk a számszerűsíthető vagy nem számszerűsíthető hibák csoportjába.
A tranzakciókat akkor tekintjük számszerűsíthető hiba által érintettnek, ha a szabályok alapján a kifizetést
nem lett volna szabad jóváhagyni. A számszerűsíthető hibák extrapolálásával a külön értékelés tárgyát
képező minden egyes területre nézve megállapítjuk a becsült hibaszintet. Ezután a becsült hibaszintet
összevetjük a 2%-os lényegességi küszöbértékkel és értékeljük, hogy a hibák általános érvényűek-e.

οο

Véleményeinkben ezeken az értékeléseken kívül más releváns információkat, például éves tevékenységi
jelentéseket és más külső ellenőrök jelentéseit is figyelembe veszünk.

οο

A tények helytállóságát biztosítandó valamennyi megállapításunkat megvitatjuk mind a tagállami
hatóságokkal, mind a Bizottsággal.
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Minden kiadványunk megjelenik honlapunkon: http://www.eca.europa.eu.
A megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárásról további információ a 2017. évi éves jelentésünk 1.1 mellékletében
olvasható.
Honlapunkon kifejezésjegyzék is található a kiadványainkban használt szakkifejezésekről (https://www.eca.europa.eu/Lists/
ECADocuments/GLOSSARY_AR_2017/GLOSSARY_AR_2017_HU.pdf).
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