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Az uniós legfőbb ellenőrző
intézmények gyorsan reagáltak a
Covid19-járványra
A Covid19-világjárvány a világtörténelem egyik legrombolóbb hatású egészségügyi válsága,
amely súlyos hatást gyakorol a társadalomra, a gazdaságra és az egyénekre. Számos
következménye között a pandémia az uniós legfőbb ellenőrző intézmények tevékenységére is
számottevő hatással volt. A számvevőszékek gyorsan reagáltak és jelentős forrásokat irányoztak
elő a válságra adott válaszlépések értékelésére és ellenőrzésére. Az uniós legfőbb ellenőrző
intézmények Kapcsolattartó Bizottsága által ma közzétett ellenőrzési kompendium áttekintést
nyújt az említett intézmények által a Covid19-válság kapcsán 2020-ban végzett és közzétett
ellenőrzésekről.
A világjárvány nyomán az Uniót és tagállamait erős és romboló, de igen változó mértékű hatás
érte. A hatás jelentkezésének időbelisége, mértéke és konkrét jellege, illetve az erre adott
válaszok Unió-szerte, de regionális, sőt akár helyi szinten is meglehetősen változatos képet
mutattak a közegészségügy, a gazdasági tevékenység, a munkavégzés, az oktatás és az
államháztartás terén.
A világjárvány által súlyosan érintett területek zömében csak korlátozott uniós fellépésre nyílik
lehetőség. Ez egyrészt abból következik, hogy a közegészségügy terén az Unió nem bír kizárólagos
hatáskörrel, másrészt abból, hogy a tagállamok nem voltak felkészülve egy közös válaszlépés
megtételére, és a kezdeti egyetértés is hiányzott arra nézve. Összehangolt megközelítés
hiányában a nemzeti és regionális kormányzatok egymástól függetlenül jártak el a megelőző és
megfékező intézkedések bevezetése, a felszerelések beszerzése vagy a pandémia társadalmigazdasági következményeinek enyhítését célzó gazdaságélénkítő csomagok és
munkahelymegtartási rendszerek bevezetése során. A nehéz kezdetet követően azonban az Unió
és a tagállamok között egyértelműen javult a válság hatásainak enyhítését célzó együttműködés.
„A Covid19-világjárvány okozta többdimenziós válság a köz- és a magánélet szinte minden
területét érintette – jelentette ki Klaus-Heiner Lehne, az Európai Számvevőszék elnöke –, és
alapvetően megváltoztatja a mindennapi életünket és munkamódszereinket. A vírusokat nem
tartják vissza a határok, ezért az Uniónak rendelkeznie kell a tagállamok támogatásához
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szükséges eszközökkel. A jövő dönti el, hogy sikerült-e levonnunk a tanulságokat, többek között
azt, hogy jobb együttműködésre van szükség.”
A tagállami számvevőszékek és az Európai Számvevőszék gyorsan megkezdték vonatkozó
ellenőrzési és nyomonkövetési tevékenységeiket. A 2020-ban befejezett 48 ellenőrzésen túl
további 200 ellenőrzési tevékenység van folyamatban vagy tervbe véve az elkövetkező hónapokra.
A ma közzétett kompendium általános bevezetést ad a világjárványról és összefoglalja annak az
Unióra és a tagállamokra kifejtett hatásait, valamint a világjárvány nyomán hozott intézkedéseket.
A kompendium Belgium, Ciprus, Hollandia, Lettország, Litvánia, Németország, Portugália,
Románia, Svédország, Szlovákia legfőbb ellenőrző intézményei, illetve a Számvevőszék által
végzett ellenőrzések eredményeire támaszkodik. A 2020-ban közzétett összesen 48 jelentésből
17-nek az összefoglalását adja, amelyek a következő öt kiemelt területre terjednek ki: a
közegészségügy, a digitalizáció, a társadalmi-gazdasági válaszintézkedések, az államháztartás és az
azt érintő kockázatok, valamint a különböző kormányzati szintek általános válaszlépései.
Háttér-információk
Az ellenőrzési kompendium az uniós legfőbb ellenőrző intézmények között a Kapcsolattartó
Bizottság keretében folytatott együttműködés eredménye. Célja a Covid19-válság hatása és a
legfőbb ellenőrző intézmények vonatkozó tevékenysége iránt érdeklődők tájékoztatása.
A kompendium jelenleg angol nyelven érhető el a Kapcsolattartó Bizottság weboldalán, de
hamarosan a többi uniós nyelvi változat közzétételére is sor kerül.
A Kapcsolattartó Bizottság ellenőrzési kompendiuma negyedik alkalommal jelenik meg. Az első,
2018 júniusában megjelent kompendium témája az ifjúsági munkanélküliség és a fiatalok
munkaerő-piaci integrációja volt. Az Unió közegészségügyi helyzetéről szóló második kompendium
2019 decemberében jelent meg. A harmadik kompendium a Kiberbiztonság az Európai Unióban és
tagállamaiban címmel jelent meg 2020 decemberében.
A Kapcsolattartó Bizottság az uniós tagállamok legfőbb ellenőrzési intézményeinek vezetőiből és
az Európai Számvevőszék elnökéből álló autonóm, független és politikailag semleges testület,
amely fórumot biztosít az Unióval kapcsolatos közös érdekű témák megvitatására és rendezésére.
A tagjai közötti párbeszéd és együttműködés erősítésével a Kapcsolattartó Bizottság
közreműködik az uniós szakpolitikák és programok eredményes és független külső ellenőrzésében.
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