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Előszó

uniós költségvetést eredményesen használják fel; munkánk során
ezért egyre inkább annak értékelésére összpontosítunk, hogy az uniós
szakpolitikák és programok elérik-e célkitűzéseiket és hozzáadott
értéket teremtenek-e.
Ez a munka 2019-ben minden korábbinál fontosabb lesz, hiszen az év
végéig véglegesítik az Unió 2021–2027-es időszakra szóló többéves
pénzügyi keretét (TPK), az Egyesült Királyság kilép az Unióból, és
újraválasztják az Európai Parlamentet.

Feladatunk az Európai Unió (EU) független külső ellenőreként annak
ellenőrzése, hogy az uniós pénzeszközöket a vonatkozó szabályoknak
és jogi előírásoknak megfelelően szedték-e be, költötték-e el és
könyvelték-e le. Az Unió alighanem a jogi szabályozás és a nemzetközi
– például kereskedelmi – megállapodások révén fejti ki a legnagyobb
hatást. Bár az Unió 140 milliárd eurós teljes éves költségvetése
jelentősnek tűnhet, költségvetési értelemben elég kis összegről van
szó, ugyanis alig 1%-át éri el az összes uniós tagállam együttes bruttó
nemzeti jövedelmének, és csak egyötvened részét az uniós tagállamok
együttes államháztartási kiadásainak. Ezért különösen fontos, hogy az

2019. évi munkaprogramunk igen sokféle témát ölel fel, amelyeket úgy
választottunk meg, hogy tükrözzék az Unió előtt álló aktuális
kihívásokat. Többek között olyan kiemelt figyelemmel kísért
témaköröket is érint, mint a fenntartható természetierőforrásgazdálkodás, a növekedés és a társadalmi befogadás, a migráció, a
biztonság és a globális fejlődés, az egységes piac, valamint az Unió
elszámoltathatóságának és hatékonyságának kérdése. Továbbra is
vizsgálni fogjuk mindezeket a területeket, hogy megállapíthassuk,
sikerült-e az Uniónak elérnie az ígért eredményeket.
Ellenőrzési feladatainkat az uniós kiadásokkal és a szakpolitikák
végrehajtásával kapcsolatos fő kockázatok értékelése alapján
választottuk ki, figyelembe véve egyes javaslatokat is.
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A 2019-re kiválasztott feladatok között olyanok is vannak, amelyek
különösen kiemelt prioritást jelentenek: ilyen többek között a
migránsok áthelyezése vagy a bankoknak nyújtott uniós/állami
támogatás. Az ezekkel kapcsolatos munkánkat úgy fogjuk időzíteni,
hogy a kapcsolódó jelentések lehetőleg még 2019 végéig
megjelenhessenek. Az év során több más ellenőrzési és felülvizsgálati
feladat is vár ránk.
Az alábbi lista részletesen bemutatja, milyen különjelentések és
felülvizsgálati dokumentumok közzétételét tervezzük 2019-re.
Meggyőződésünk, hogy a 2019. évi munkaprogramunkban szereplő
témák széles körének köszönhetően továbbra is olyan független és
objektív jelentéseket készíthetünk az uniós polgárok, valamint az uniós
és tagállami szintű intézményi szereplők és partnereink számára az
Unió jövője szempontjából legfontosabb témákról, amelyek kiemelik a
jól működő területeket, és felhívják a figyelmet az esetleges
hiányosságokra.

Klaus-Heiner LEHNE
elnök
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2019-ben közzéteendő különjelentések és egyéb kiadványok
Prioritási
kategória

Téma

Cél

A természeti erőforrások fenntartható használata és az éghajlatváltozás kezelése
Kiemelt
prioritás

Prioritás

Növényvédő szerek

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy eredményesek-e a növényvédő szerek fenntartható használatára
irányuló uniós fellépések.

Zöldenergia-beruházások

A tervezett ellenőrzés célja annak elemzése, hogy az uniós éghajlat- és energiapolitikák keretében
környezetvédelmi kritériumokat is figyelembe vesznek-e a végrehajtandó beruházások megválasztása során.

Bioélelmiszerek

Az ellenőrzés középpontjában a biotermékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és behozatalát szabályozó
kontrollrendszer áll.

Határokon átnyúló egészségügyi ellátás

Annak vizsgálata, hogy az Európai Bizottság hogyan követi nyomon és felügyeli a határokon átnyúló egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférésről szóló irányelv végrehajtását, továbbá az eddig elért eredmények, a kialakított keret
és a végrehajtást támogató, uniós támogatással megvalósuló fellépések értékelése.

Éghajlat- és energiaügyi kutatás és
innováció

Az ellenőrzés célja az energiatárolással kapcsolatos kutatásra és innovációra nyújtott uniós támogatás értékelése.

Jövedelemstabilizáció a KAP keretében

Az ellenőrzés a KAP szerinti kockázatkezelési eszközökre (biztosítás, kölcsönös biztosító egyesületek és
jövedelemstabilizációs eszközök) összpontosít, különös tekintettel azok végrehajtására és a más intézkedésekkel
való komplementaritására, illetve szinergiáira.

Az üvegházhatást okozó gázok
nyilvántartásai

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására és a kibocsátáscsökkentési intézkedésekre vonatkozó adatok
gyűjtését és ellenőrzését, valamint a kapcsolódó beszámolást szolgáló uniós rendszer vizsgálata.

Nukleáris biztonság

A Bizottság és a tagállamok felkészültségének vizsgálata a nukleáris biztonság, a sugárvédelem, a nukleáris
biztosítékok, a radioaktív hulladékok kezelése és a nukleáris biztonság terén.

A járművek kibocsátásának mérésére
irányuló uniós rendszer

Az ellenőrzés célja a járművekből származó kibocsátásokkal összefüggő problémák és intézményi válaszlépések
felvázolása.
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Prioritási
kategória

Téma

Cél

A természeti erőforrások fenntartható használata és az éghajlatváltozás kezelése
Antimikrobiális rezisztencia

A tervezett ellenőrzés célja az egyre reálisabb veszélyt jelentő antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni küzdelem
kapcsán tett uniós szintű fellépések számbavétele és eredményességük értékelése.

Európai környezeti számlák

Az ellenőrzés elsősorban a Bizottságnak az európai környezeti számlák irányítása terén betöltött szerepére
összpontosít.
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Prioritási
kategória

Téma

Cél

Kohéziós, növekedési és társadalmi befogadási beruházások

Kiemelt
prioritás

Prioritás

Az uniós régiókat összekötő utak

A tervezett ellenőrzés annak értékelésére irányul, hogy a kiválasztott útépítési projektek hogyan járulnak hozzá a
régiók közötti összeköttetés javításához, illetve a forgalomáramlást jelenleg akadályozó szűk keresztmetszetek
csökkentése révén az áruk és személyek optimális áramlásának biztosítására irányuló stratégiai célkitűzések
teljesítéséhez.

Uniós kulturális beruházások

A tervezett ellenőrzés célja a kultúra terén biztosított uniós finanszírozás eredményességének és
komplementaritásának értékelése.

A 2014–2020-as esb-alapok
végrehajtásának költsége

Az ellenőrzés a kohéziós politika végrehajtási költségeihez kapcsolódó információk meglétét és megbízhatóságát,
valamint ezeknek az információknak a Bizottság és a tagállamok általi felhasználását kívánja értékelni.

Csalások a kohézió területén

Annak értékelése, hogy a programhatóságok megfelelően irányítják-e a csalás elleni intézkedéseket az uniós
kohéziós politikához kapcsolódó kiadások esetében.

Szélenergia és fotovoltaikus napenergia

A szélenergia és a fotovoltaikus napenergia előállítására irányuló uniós és tagállami stratégiák kialakításának,
végrehajtásának és nyomon követésének értékelése, illetve annak vizsgálata, hogy az uniós és tagállami jogi
keretek és finanszírozás eredményesen támogatják-e a stratégiákat.

A SESAR üzembe helyezése

Az ellenőrzés célja az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási (ATM) kutatás (SESAR) kiépítési
szakaszára irányuló uniós beavatkozás szükségességének és kialakításának, valamint az erre a célra elkülönített
uniós finanszírozás irányításának áttekintése, továbbá annak értékelése, hogy azoknak köszönhetően milyen
mértékben javult ténylegesen az európai légiforgalmi szolgáltatások teljesítménye.

Innovációs és Hálózati Projektek
Végrehajtó Ügynökség (INEA)

Az Ügynökség költséghatékonyságának és eredményességének felmérése a stratégia és megbízatás, az irányítás
és programirányítás, valamint az igazgatási költségek és munkaerő-gazdálkodás területének értékelése révén.

A leginkább rászoruló személyeket
támogató európai segítségnyújtási alap
(FEAD)

Annak értékelése, hogy kialakítása révén a FEAD eredményes uniós eszköznek bizonyul-e a szegénység
mérséklése, illetve a leginkább rászorulók társadalmi befogadásának segítése terén.

Tanulságok a kohézió terén

A tervezett tájékoztató célja a számvevőszéki különjelentésekben a 2007–2013-as, illetve a 2014–2020-as időszak
tekintetében tett főbb, máig releváns ellenőri észrevételek összefoglalása és elemzése.
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Prioritási
kategória

Téma

Cél

A migrációval, a biztonsággal és a fenntartható globális fejlődéssel kapcsolatos kihívások

Kiemelt
prioritás

Prioritás

A migránsok áthelyezése

A tervezett ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a Bizottság milyen szerepet játszott az (EU) 2015/1523 és
(EU) 2015/1601 tanácsi határozattal létrehozott szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmus (kvótarendszer)
végrehajtásában, és részletesen megvizsgálja „Az EU válasza a menekültválságra: a hotspot-rendszer” című,
6/2017. sz. számvevőszéki különjelentés hasznosulását.

A költségvetés-támogatásra vonatkozó
adatok minősége

A tervezett ellenőrzés célja annak értékelése, megbízhatóak-e a Bizottság által a költségvetés-támogatások
változó összegű részleteinek folyósítása kapcsán használt teljesítményadatok, és megalapozottak-e a Bizottság
által a költségvetés-támogatás eredményessége kapcsán tett kijelentések.

Védelem

A tervezett tájékoztató célja az uniós védelempolitika áttekintése, beleértve a kapcsolódó együttműködési és
irányítási intézkedéseket, az elért eredményeket, valamint a védelemhez hozzájáruló finanszírozási eszközök által
biztosított hozzáadott értéket.

Határellenőrzés (belső biztonsági
információs rendszerek)

Az ellenőrzés azt értékeli, hogy a tagállami és uniós szervek együttműködnek-e annak érdekében, hogy megfelelő
eszközök és információk álljanak rendelkezésre határaink magas szintű védelméhez (irányítás, koordináció és
együttműködés). Az ellenőrzés középpontjában a határőrök rendelkezésére álló információk és eszközök állnak
majd, illetve az, hogy ezek az információs rendszerek megfelelnek-e a határőrök igényeinek (információk, képzés
és támogatás rendelkezésre állása).
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Prioritási
kategória

Téma

Cél

Működő egységes piac és fenntartható monetáris unió
Kiemelt
prioritás

Prioritás

Uniós állami támogatás bankok
számára

A tervezett ellenőrzés célja az uniós állami támogatási eljárások, illetve az Alapból nyújtott támogatásokkal
kapcsolatos eljárások hatékonyságának és eredményességének értékelése.

Az adócsalás kockázata az elektronikus
kereskedelemben

Annak értékelése, hogy az e-kereskedelemhez kapcsolódó héa és vámok beszedése kapcsán a Bizottság és a
tagállamok által kialakított szabályozási és kontrollkeret hatékony-e és alkalmas-e az uniós költségvetés
védelmének biztosítására.

Kockázati tőke

A Bizottság különböző programokhoz tartozó kockázatitőke-eszközök irányítása terén játszott szerepének
értékelése.

Az EBH Unió-szerte elvégzett
stressztesztje

Annak értékelése, hogy eredményesebbé és hatékonyabbá vált-e a bankok európai szintű stressztesztelése.

Uniós versenypolitika

Az uniós versenypolitika végrehajtatásának értékelése az összeolvadások, a kartellek és az antitröszt-intézkedések
terén.

Költségvetési stabilitás az Unióban

Annak értékelése, hogy a Bizottság – a hatos csomag, a kettes csomag és a költségvetési paktum
követelményeivel összhangban – eredményesen értékelte-e, hogy az egyes tagállami költségvetési keretek
megtervezése és végrehajtása segíti-e a Stabilitási és Növekedési Paktum célkitűzéseinek tagállamok általi
elérését.

Innováció a kkv-k körében

A tervezett ellenőrzés célja annak értékelése, milyen eredménnyel irányította a Bizottság a Horizont 2020
program kutatásfinanszírozását a kkv-k sikeres innovációs tevékenységének támogatása szempontjából, különös
figyelemmel az uniós hozzáadott értékkel kapcsolatos kockázatok, illetve a más uniós és tagállami programokkal
és alapokkal való komplementaritás értékelésére.
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Prioritási
kategória

Téma

Cél

Az Unió elszámoltatható és hatékony finanszírozása és irányítása

Kiemelt
prioritás

Prioritás

Kiválasztott uniós intézmények etikai
szabályzata

Annak értékelése, hogy a kiválasztott uniós intézmények megfelelő etikai szabályozással rendelkeznek-e.
Megvizsgáljuk a jogszabályban előírt etikai követelményeket, az etikai szabályok betartatását szolgáló eljárásokat,
valamint azt, hogy az alkalmazottak mennyire ismerik és milyennek látják ezeket a szabályokat.

Minőségi jogalkotás

A tervezett tájékoztató célja a Bizottság jelenlegi minőségi jogalkotási kezdeményezései kapcsán a Számvevőszék
által végzett különböző ellenőrzések és áttekintések eredményeinek összefoglalása a következő jogalkotási
időszak kezdetére, azaz 2019 második félévére.

Az Európai Unió személyzeti
szabályzatának reformja

Annak értékelése, hogy a személyzeti szabályzat 2014-es reformja hatékonyságnövekedést eredményezett-e a
Bizottságnál.

A nyilvánosság részvétele az uniós
jogalkotásban

Annak értékelése, hogy eredményesek-e a Bizottság által tartott nyilvános konzultációk. Az ellenőrzés a nyilvános
konzultációkra vonatkozó bizottsági keret kialakítását és végrehajtását vizsgálja majd.

Fenntarthatósági jelentések

A tervezett munka célja annak értékelése, hogy a Bizottság és a többi uniós intézmény, illetve az uniós
ügynökségek stratégiailag megfelelően orientált és strukturált módon számolnak-e be a fenntarthatósági
kérdésekről és a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend fenntartható fejlődéssel kapcsolatos céljairól.
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Rólunk

Iránymutatással szolgálunk az uniós döntéshozóknak és
jogalkotóknak ahhoz, hogy jobbá tudják tenni az uniós
szakpolitikákat és programokat.
Ellenőrzési jelentéseink és véleményeink az Unió
elszámoltathatósági láncának alapvető elemei. Céljuk, hogy
biztosítsák az uniós szakpolitikák és programok végrehajtásáért
felelős szervek – a Bizottság, más uniós intézmények és szervek,
valamint a tagállami közigazgatási szervek – elszámoltathatóságát.

A Számvevőszék testülete a 2018. július 12-i ülésen

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 tevékenykedjen.
Felhívjuk a figyelmet a kockázatokra, bizonyosságot nyújtunk,
valamint jelezzük a hiányosságokat, illetve a sikereket.

Végezetül munkánk során arra törekszünk, hogy segítsünk az uniós
polgároknak annak megértésében, hogyan igyekeznek az Unió és a
tagállamok megfelelni a mai és a jövőbeni kihívásoknak.
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Kiadványaink
Eredményeinket a következő kiadványokban
ismertetjük:
 éves jelentések az uniós költségvetésről és az Európai Fejlesztési
Alapokról, valamint megbízhatósági nyilatkozat;
 különjelentések kiválasztott ellenőrzési témákban, melyek az év során
folyamatosan jelennek meg, és elsősorban teljesítmény-ellenőrzéseinken
alapulnak;
 vélemények, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács az uniós
jogszabályok és más határozatok elfogadása során használ fel;
 különálló éves jelentések, amelyek a különböző uniós ügynökségekről
és szervekről kialakított pénzügyi ellenőrzési véleményünket
tartalmazzák;
 áttekintő jellegű kiadványok, például állapotfelmérések, tájékoztatók
és rövid esettanulmányok;
 éves tevékenységi jelentések, amelyek tájékoztatást nyújtanak az év
során végzett munkánkról és betekintést engednek abba.

KAPCSOLATBA SZERETNE LÉPNI AZ EU-VAL?
Személyesen
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg az Önhöz legközelebb eső központot: http://europa.eu/contact
Telefonon vagy e-mailben
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval kapcsolatos kérdéseit.
Vegye igénybe a szolgáltatást
— az ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók számíthatnak fel díjat a hívásért),
— a rendes díjszabású telefonszámon: (+32 2) 29-99-696, vagy
— e-mailen: http://europa.eu/contact.

INFORMÁCIÓKAT KERES AZ EU-RÓL?
Online
Az EUROPA portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén: http://europa.eu
Uniós kiadványok
Az EU Bookshopból uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés ellenében:
http://publications.europa.eu/eubookshop. Ha bizonyos ingyenes kiadványokból több példányra van szüksége,
rendeljen a Europe Direct központtól vagy hazájának helyi információs központjától (lásd: http://europa.eu/contact).
Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1951-től megjelenő jogszabályai: http://eur-lex.europa.eu/
Az EU által gondozott nyílt hozzáférésű adatok
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp) uniós adatkészletekhez biztosít hozzáférést.
Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.
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