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Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Elnök Asszony, tisztelt Előadó Asszony, tisztelt képviselők, tisztelt Biztos Úr!
Egykori képviselőként jól tudom, milyen elfoglalt ebben az időszakban az Európai Parlament. A szokásosnál is
intenzívebb jogalkotási munkán túl intézményük a következő európai parlamenti választások közeledtével –
nagyon helyesen – magas szintű fórumként is szolgál Európa jövőjének megvitatására.
Jó okom van tehát, hogy a Számvevőszék elnökeként köszönetet mondjak Önöknek, amiért időt szánnak éves
jelentésünk megvitatására.
Mindent megtettünk azért, hogy Önök értékelésünkkel a kezükben mérhessék fel az Unió 2017-es
pénzgazdálkodásának helyzetét. Ezzel most elkezdődhet a zárszámadási eljárás, az utolsó a jelenlegi parlamenti
ciklusban.
2017-re nézve az elmúlt évekhez hasonlóan azt állapíthatjuk meg, hogy az Unió beszámolója megbízható és valós
képet ad az Unió pénzügyi helyzetéről. Az előző évhez hasonlóan 2017-re nézve is korlátozott (vagyis nem
elutasító) véleményt fogalmazunk meg a 2017. évi beszámoló alapjául szolgáló kifizetések szabályszerűségéről.
Más szóval az általunk megvizsgált 2017-es kiadások jelentős része nem tartalmazott lényeges hibát – ezzel
elsősorban a jogosultságokon alapuló kiadásokra 1 célzok, vagyis az olyan programokra, ahol a kedvezményezettek
bizonyos feltételek teljesítése esetén részesülnek kifizetésekben. Ezek a jogosultságalapú kifizetések tették ki az
uniós költségvetés teljes 2017-es kifizetéseinek több mint felét.
Ráadásul tovább csökkent a szabálytalanságok szintje az uniós kiadásokban. A kifizetések becsült hibaszintje 2017ben 2,4% volt, vagyis alacsonyabb a 2016-os 3,1%-nál és a 2015-ös 3,8%-nál. Ez is mutatja, hogy az Unió
pénzgazdálkodása határozottan helyes irányban halad – ami elsősorban a Bizottság tagállamokkal közös
erőfeszítéseinek az érdeme.
Pozitív példaként hadd említsem meg azt a következtetésünket, hogy az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból
származó közvetlen kifizetések, amelyek a többéves pénzügyi keret vonatkozó fejezetének zömét adják, lényeges
hibától mentesek.
Mindemelett hangsúlyoznom kell azt is, hogy gyakran elegendő információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy az
általunk feltárt hibák jelentős részét megelőzzék, illetve észleljék és kijavítsák. Ha a Bizottság és a nemzeti
hatóságok felhasználták volna ezt az információt, akkor az uniós költségvetésnek még nagyobb hányada maradna
a Számvevőszék, illetve a Bizottság saját lényegességi küszöbe alatt.
Hölgyeim és uraim!
Eljött az idő arra, hogy ennél is tovább lépjünk. Egyre javulnak az irányítási és kontrollrendszerek, és immár
lehetőségünk van arra, hogy ezt a javulást ellenőrzéseink terén is kiaknázzuk.
2017-ben a 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. Ezzel az új megközelítéssel a célunk az, hogy Önöknek itt a Parlamentben költséghatékonyabb
módon tudjunk jobb földrajzi és alapok szerinti bontásban áttekintést nyújtani az Unió egészéről.
Az elkövetkező években ezt a projektet a szükséges feltételek fennállása esetén más kiadási területekre is
kiterjesztjük.
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Egyes vidékfejlesztési programok kivételével.
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Tisztelt Elnök [Úr/Asszony]! Nagy érdeklődéssel olvastam a nemrég közzétett Parlameter 2018 felmérést. Az uniós
tagság és az euró szilárd támogatottsága mindenképpen optimizmussal tölt el a jövőt illetően, de a felmérés
eredményei szerint ez a támogatottság nem egységes, és ezekkel a különbségekkel mindenképpen foglalkoznunk
kell.
Mind az éves, mind a hosszú távú uniós költségvetések eredendően elosztó jellegű eszközök, és a velük
kapcsolatos döntések gyakran politikai komplikációkat okoznak azon tagállamok számára, amelyek úgy érzik, hogy
a "vesztesek" oldalára kerültek. Az Európai Számvevőszék arra törekszik, hogy bármilyen politikai döntések is
szülessenek, az európai polgárok Bukaresttől Helsinkin keresztül Lisszabonig a saját szemükkel tudjanak
meggyőződni arról, hogy az uniós forrásokat nem csak szabályosan, hanem felelősségteljesen is költötték el.
Az erre szolgáló folyamatot „teljesítmény-ellenőrzésnek” hívjuk, és elmondhatom Önöknek, hogy az elkövetkező
hónapokban és években egyre több ilyenre fogunk sort keríteni. Számos megbeszélés, amelyeket itt Önöknél és a
tagállamok fővárosaiban folytattam, következetesen megerősít abban, hogy ez a megfelelő irány a Számvevőszék
számára.
Hölgyeim és uraim!
A Számvevőszék rámutatott, hogy több tagállam számára nehézséget jelent az európai strukturális és befektetési
alapokból származó források megfelelő felhasználása. Ezzel kapcsolatban üdvözöljük, hogy a Bizottság több olyan
intézkedést javasol a következő pénzügyi időszakra, amelyek hozzájárulhatnak a kohéziós alapok jobb
felhasználásához. Az elkövetkező napokban fogjuk kiadni a kapcsolódó jogszabályokról szóló részletes
véleményünket.
Ugyanakkor az uniós költségvetést továbbra is jelentős nyomás alá helyezik az elkövetkező évekre
kötelezettségvállalásba vett nagy összegű kifizetések. A fennálló kötelezettségvállalások mértéke ráadásul még
tovább fog nőni 2020 végéig. Véleményünk szerint az egyre növekvő fennálló kötelezettségvállalások problémáját
prioritásként kell kezelnie a következő többéves pénzügyi keretnek.
Hölgyeim és uraim!
A teljes uniós költségvetés csupán mintegy 1%-át teszi ki az összes uniós ország együttes bruttó nemzeti
jövedelmének.
Ezért – noha fontos az Unió költségvetésének eredményes felhasználása – reálisan kell szemlélünk, hogy mit lehet
elérni a reánk bízott pénzzel. Az Unió csak akkor nyerheti el, illetve nyerheti vissza polgárainak bizalmát, ha
teljesíteni tudja az általa keltett várakozásokat.
Bizonyítsuk be, hogy be tudjuk váltani azt, amit ígérünk, továbbá ezt hatékonyanan és oly módon tesszük, hogy
valódi hatást gyakoroljunk.
Köszönöm szíves figyelmüket.
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