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Az Európai Számvevőszék a partnerországoknak
nyújtott költségvetés-támogatás háttéradatait
vizsgálja
Az Európai Számvevőszék ellenőrzést végez az Unión kívüli partnerországoknak nyújtott uniós
pénzügyi támogatás közel egyötödének alapjául szolgáló adatok megbízhatóságáról. E
költségvetés-támogatásként ismert kifizetések célja az Unió partnerországainak segítése
reformfolyamataik megvalósításában és az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak elérésében.
2017-ben a költségvetés-támogatások tették ki az Unión kívüli országoknak az uniós
költségvetésből és az Európai Fejlesztési Alapból nyújtott teljes uniós segély 18%-át. Ugyanazon
év végéig az Unió 270 költségvetés-támogatási szerződést kötött, a becslések szerint összesen
12,7 milliárd euró összegben.
Az Európai Számvevőszék a mai napon előzetest tett közzé az uniós költségvetés-támogatások
ellenőrzéséről. Az ellenőrzési előzetesek (korábbi nevükön háttértájékoztatók) célja a vizsgált
szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása egy-egy folyamatban lévő
ellenőrzésről.
Az uniós költségvetés-támogatás két részből (részletből) tevődik össze, amelyek egyike rögzített,
a másik az elért eredmények függvényében változó összegű. A változó összegű rész esetében az
előrehaladással kapcsolatos adatok kulcsfontosságúak, mivel azok alapján dől el, hogy kifizetik-e a
támogatást.
Az ellenőrzés során a számvevők megvizsgálják, hogy az Európai Bizottság hozzáfér-e olyan
releváns és megbízható teljesítményadatokhoz, amelyek alapján meghatározható, hogy ki lehet-e
fizetni a költségvetés-támogatás változó részét. Az ellenőrzés különösen a következőket vizsgálja
majd:
•

A Bizottság alapos értékelést végez-e arra nézve, hogy a partnerországok képesek-e releváns és megbízható
teljesítményadatok előállítására?
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•

A költségvetés-támogatási szerződések tartalmaznak-e olyan rendelkezéseket, amelyek biztosítják, hogy a
támogatásban részesülő ágazatokban elért fejlődés nyomon követése eredményes legyen?

•

A Bizottság ténylegesen ellenőrzi-e a változó rész kifizetésének alapjául szolgáló adatok hitelességét?

„Az intelligens döntéshozatalnak elengedhetetlen feltétele, hogy az adatok jó minőségűek és
időszerűek legyenek – nyilatkozta Hannu Takkula, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. –
Ezért rendkívül fontos, hogy a költségvetés-támogatások kifizetését releváns és megbízható
teljesítményadatokra alapozzák.”

A szerkesztők figyelmébe
Az Európai Számvevőszék korábban már közzétett két különjelentést – az AKCS-, latin-amerikai és
ázsiai országoknak nyújtott általános költségvetési támogatás bizottsági irányításáról szóló
11/2010. sz., illetve a „Hogyan használják fel a Szubszaharai-Afrika országai a hazai bevételeik
hatékonyabb mozgósítására nyújtott költségvetés-támogatást?” című 35/2016. sz. különjelentést
– az uniós költségvetés-támogatás egyéb dimenzióiról.
Ezenkívül különböző mértékben több más jelentés is foglalkozott a költségvetés-támogatások
témájával. A jelenlegi ellenőrzés figyelembe veszi e jelentések eredményeit.
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett
ellenőrzési előzetesről. A teljes szöveg a www.eca.europa.eu címen tölthető le angolul.
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