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Munkaprogramunk 2021-re
és az azt követő évekre
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ELŐSZÓ
2021-ben az Európai Unió
polgárainak és a
tagállamoknak folytatni fogják
a COVID-19 világjárvány és
következményei elleni
küzdelmet.
Ebben a nehéz időszakban az
Európai Unió minden
korábbinál nagyobb mértékű
pénzügyi támogatást biztosít.
A 2021 és 2027 közötti
többéves pénzügyi keret
(TPK) részeként elfogadott hagyományos költségvetési forrásokon
kívül az Unió elindította a Next Generation EU (NGEU) nevű
kezdeményezést, amely egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon
alapuló, többletforrásokat biztosító helyreállítási csomag.
A mi feladatunk az Európai Unió 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, továbbá hogy hatékonyan és eredményesen, az uniós
polgárok érdekében használták-e fel. Ez azokra az új uniós
intézkedésekre is vonatkozik, amelyeket célja, hogy védelmet

nyújtsanak a polgároknak a világjárvány káros hatásai ellen. 2021-ben
induló ellenőrzési feladataink egynegyede a COVID-19 világjárványra
adott uniós válaszokkal és az NGEU kezdeményezés végrehajtásával
foglalkozik.
A 2021-re és az azt követő évekre vonatkozó munkaprogramunk az új,
2021–2025-ös időszakra vonatkozó számvevőszéki stratégia
végrehajtásának a kezdetét is jelzi, kérem Önöket, hogy ismerkedjenek
meg a stratégia tartalmával.
Az elkövetkező öt évben három stratégiai célra összpontosítunk:
1. cél: Az elszámoltathatóság, az átláthatóság és az ellenőrzési
intézkedések javítása az uniós fellépések valamennyi típusánál;
2. cél: Ellenőrzéseink összpontosítása azon területekre és témákra,
ahol a legnagyobb hozzáadott értéket érhetjük el, különös tekintettel
az uniós szakpolitikák és programok négy stratégiai területére:
o

Az Unió gazdasági versenyképessége,

o

Az Unió biztonságát érintő fenyegetésekkel szembeni ellenállás,
valamint a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság európai
értékei iránti tisztelet,

o

Az éghajlatváltozás, a környezet és a természeti erőforrások,
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o

A költségvetési politikák és a közfinanszírozás az Unióban.

3. cél: Megalapozott ellenőrzési bizonyosság nyújtása változó
környezetben, nehéz körülmények között.
Az alábbiakban találja annak a 73 különjelentésnek és áttekintésnek a
felsorolását – a fent bemutatott négy stratégiai terület szerinti
csoportosításban –, amelyet 2021‐ben és 2022‐ben tervezünk
közzétenni.
A 2021‐re és az azt követő évekre vonatkozó munkaprogramunk
elfogadása egy olyan időszakra esik, amelyben a COVID‐19 világjárvány
mindennapi életünk és munkánk majdnem minden aspektusát érinti.
Biztosítom Önöket: megértjük, milyen feszült helyzetben működnek
napjainkban az uniós intézmények, a tagállami nemzeti, regionális,
helyi közigazgatási szervek és az uniós támogatások
kedvezményezettjei. Emiatt továbbra is megteszünk minden tőlünk
telhetőt az általunk ellenőrzött szervezetekre háruló adminisztrációs
teher csökkentéséért. A világjárvány ugyanakkor saját működésünkre
is kihat: munkaprogramunkat ezért körültekintően és kellő
rugalmassággal kell végrehajtanunk.

E kihívások dacára 2021‐ben továbbra is független és objektív
jelentéseket fogunk készíteni az Unió jövője szempontjából
meghatározó témákban, rámutatva, hogy mi működik jól és felhívja a
figyelmet arra, ami nem: az uniós polgárok, valamint az uniós és a
tagállami szintű intézményi érdekelt feleink és partnereink, csakúgy,
mint eddig, számíthatnak ránk ebben.

Klaus‐Heiner Lehne
elnök
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Az uniós szakpolitikák és
támogatások
2021–2025-ös számvevőszéki
stratégiában meghatározott
kiemelt területe és a közzététel
tervezett éve

Feladat neve

Digitális készségek a jövőben
A COVID-19 járványhoz
kapcsolódó közegészségügyi
válaszlépések
A Horizont 2020 program
kibővítése
Az Unió gazdasági
versenyképessége
2021

Hosszú távú munkanélküliség
Európa űreszközei
Kkv-k alapítása és bővítése
A kkv-k nemzetközivé válása
Nemek közötti egyenlőség
A szellemi tulajdonhoz fűződő
jogok

Feladat célkitűzése

Az áttekintés célja annak felmérése, hogy az Unió eredményesen járul-e hozzá az európai felnőtt lakosság
digitáis készségeinek javításához, különös tekintettel az Európai Szociális Alap keretében nyújtott
támogatásokra.
Az áttekintés a válságra adott kezdeti válaszlépéseket, az orvosi készletek és felszerelések beszerzésének
megkönnyítésére, a tesztelés, valamint a kezelések és védőoltások kutatásának előmozdítására, illetve a
tagállamok közötti információcsere elősegítésére tett fellépéseket igyekszik értékelni.
Az ellenőrzés célja annak felmérése, hogy a Bizottság a Horizont 2020 programból nyújtott finanszírozás
irányításakor hogyan kezelte a kutatás és innováció terén a tagállamok között fennálló különbségeket, és
ezen belül elsősorban annak értékelése, hogy ezeket a forrásokat hogyan egészítik ki a strukturális és
beruházási alapokból (esb-alapok) származó források.
Az ellenőrzés azt kívánja értékelni, hogy a 2014–2020-as programozási időszakban az Európai Szociális Alap
eredményesen járult-e hozzá a hosszú távú munkanélküliség elleni küzdelemhez.
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a Bizottság az uniós űripari politikával és az európai űrstratégiai
dokumentumokkal összhangban, sikeresen hozott-e létre koherens és stabil szabályozási keretet az Unió
űreszközeiben rejlő potenciál kiaknázásához és az európai űripar szétaprózottságának kezeléséhez.
Az ellenőrzés annak vizsgálatát tűzte ki célul, hogy a 2014–2020-as időszakban nyújtott ERFA-támogatás
eredményesen segítette-e a kkv-k alapítását és bővítését.
Az ellenőrzés azt kívánja értékelni, hogy eredményesek-e a kkv-k nemzetközivé válását támogató jelenlegi
uniós fellépések, különös tekintettel a kkv-k új piacokhoz való hozzáféréssel és tevékenységeik bővítésével
kapcsolatos igényére.
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó bizottsági célok kellően
tükröződnek és megfelelő helyet kapnak-e az uniós költségvetés fő kiadási területein.
Az ellenőrzés azt vizsgálja majd, hogy a Bizottság eredményesen fejleszti-e tovább az Unió szellemi
tulajdonjogi politikáját és sikeresen biztosítja-e a szellemitulajdon-jogok védelmét az egységes piacon.
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Az uniós szakpolitikák és
támogatások
2021–2025-ös számvevőszéki
stratégiában meghatározott
kiemelt területe és a közzététel
tervezett éve

Feladat neve

A DG AGRI nagy adathalmazai
COVID-19: oltások biztosítása
és más egészségügyi
intézkedések
Digitalizáció az iskolákban
Az Unió gazdasági
versenyképessége
2022

A koronavírusra való reagálást
célzó beruházási
kezdeményezés (CRII)
Elektronikus kormányzat („ekormányzat”)
Energiaunió
Engedélyezett gazdálkodók

Feladat célkitűzése

Az ellenőrzés célja annak felmérése, hogy a Bizottság hogyan használja az informatikai megoldásokat és
adatelemzéseket a közös agrárpolitika irányításának és kontrolljának támogatására
Az ellenőrzés azt vizsgálja és elemzi, hogy az Unió eredményesen támogatta-e a COVID-19 járvány elleni
oltóanyagok kifejlesztését, és ezekből kellő, a feltárt szükségleteknek megfelelő mennyiséget bocsátott-e
rendelkezésre.
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az európai régiókban az uniós források eredményesen
támogatták-e az iskolák digitális átállását.
Az ellenőrzés arra irányul, hogy a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés kellő
gyorsasággal mozgósította-e az esb-alapokat a COVID-19 járvány okozta kihívások kezeléséhez.
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a Bizottság eredményesen és hatékonyan alakította-e ki és
támogatta az Unió e-kormányzati cselekvési tervét.
Az ellenőrzés azt értékeli, hogy a Bizottság és az ACER eredményesen járultak-e hozzá a belső
villamosenergia-piac kiteljesítésének előmozdításához.
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a Bizottság és a tagállamok garantálják-e, hogy az engedélyezett
gazdálkodói program (AEO-program) – a bevételek maradéktalan beszedésének biztosítása mellett – elérje
a nemzetközi ellátási láncok biztonságának növelésével és a kereskedelem megkönnyítésével kapcsolatos
célját.
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Az uniós szakpolitikák és
támogatások
2021–2025-ös számvevőszéki
stratégiában meghatározott
kiemelt területe és a közzététel
tervezett éve

Feladat neve

Elektromos
töltőinfrastruktúra
A „szennyező fizet” elv
alkalmazása
Erdészet
Éghajlatváltozás és
mezőgazdaság
Az éghajlatváltozás, a környezet
és a természeti erőforrások
2021

Energiaadók és támogatások
Vállalatok
energiahatékonysága
Közös agrárpolitikai és vízügyi
projektek
Elektronikus hulladék
Kiemelt közlekedési projektek
nemzetközi összehasonlító
teljesítményértékelése
Fenntartható beruházások
finanszírozása

Feladat célkitűzése

Ennek az ellenőrzésnek a célja az elektromos járművek töltésére szolgáló infrastruktúrára – elsősorban az
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és az európai strukturális és beruházási alapok keretében – a 2014–
2020-as időszakban biztosított uniós támogatás eredményességének értékelése.
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a Bizottság integrálta-e a „szennyező fizet” elvet az uniós ágazati
szakpolitikákba, valamint a tagállamoknak a környezeti felelősségről szóló irányelv végrehajtásához
nyújtott támogatás értékelése.
Ez az ellenőrzés azt kívánja értékelni, hogy az uniós erdészeti támogatás eredményesen segítette-e elő a
biológiai sokféleség védelmét, valamint az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást.
Az ellenőrzés célja annak felmérése, hogy a közös agrárpolitika eredményesen támogatta-e a
mezőgazdasági termelőket az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az azokhoz való alkalmazkodást
célzó intézkedések végrehajtásában.
Az ellenőrzés célja az uniós energiaadózási jogszabályok és éghajlat-politikai célok
ellentmondásmentességének áttekintése.
Az ellenőrzés azt kívánja elemezni, hogy mennyire költséghatékonyak és tartósak a különböző ipari
ágazatokban tevékenykedő vállalatoknak az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében finanszírozott
energiahatékonysági projektjei által elért eredmények.
Az ellenőrzés célja annak a vizsgálata, hogy a közös agrárpolitika keretében vízügyi (elsősorban öntözési)
projektekre nyújtott uniós támogatás azon túl, hogy a mezőgazdasági termelők számára haszonnal járt,
a fenntartható vízgazdálkodást is támogatta-e.
Az áttekintés azt kívánja megvizsgálni, hogy az uniós fellépés eredményesen járult-e hozzá az elektronikus
hulladékok és a hulladékelemek gyűjtésének, kezelésének és újrafeldolgozásának a javításához.
Az ellenőrzés – más, uniós és Unión kívüli közlekedési infrastrukturális beruházásokkal való összehasonlító
teljesítményértékelés segítségével – azt értékeli, hogy a Bizottság milyen teljesítményt ért el az uniós
finanszírozású közlekedési megaprojektek irányítása során.
Az ellenőrzés célja a fenntartható finanszírozás ösztönzésére és szabályozására irányuló uniós fellépések
eredményességének vizsgálata.
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támogatások
2021–2025-ös számvevőszéki
stratégiában meghatározott
kiemelt területe és a közzététel
tervezett éve

Feladat neve

Éghajlati szempontok
érvényesítése
A talajok fenntarthatósága
Az éghajlatváltozás, a környezet
és a természeti erőforrások
2022

Szénorientált régiók
átalakítása
Fenntartható halászat
Körforgásos gazdaság
Éghajlatváltozás és fejlesztési
támogatás

Feladat célkitűzése

Ez az ellenőrzés azt fogja felmérni, hogy az éghajlat-politikai kiadásokra vonatkozó bizottsági beszámolás
releváns és megbízható-e, illetve hogy a Bizottság teljesítette-e azt a kötelezettségét, hogy a 2014–2020-as
időszakban az uniós költségvetés legalább 20%-át éghajlat-politikai fellépésekre fordítsa.
Az ellenőrzés felméri, hogy a közös agrárpolitika keretében a mezőgazdasági termelőknek nyújtott
támogatás eredményesen segítette-e elő a talajvédelmet és a nitrátszennyezés megelőzését.
Az ellenőrzés azt igyekszik felmérni, hogy az uniós források a 2014 és 2020 közötti időszakban
eredményesen támogatták-e a szénorientált régiókban a szénipar megszűnése felé történő átmenetet.
Ez az ellenőrzés arra irányul, hogy az illegális halászat megelőzését, az attól való elrettentést és annak
megszüntetését célzó uniós kontrollrendszer eredményesen és hatékonyan működik-e.
Az ellenőrzés azt vizsgálja, hogy eredményes-e a körforgásos gazdaság – a források folyamatos
felhasználását és a hulladék kiküszöbölését célzó gazdasági rendszer – kialakítási és termelési szakaszához
nyújtott ERFA-támogatás.
Az ellenőrzés azt értékeli, hogy az éghajlatváltozás elleni globális szövetség+ (GCCA+) eredményesen
segítette-e a legkiszolgáltatottabb országokat a kockázatok csökkentésében és az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásban.
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Az uniós szakpolitikák és
támogatások
2021–2025-ös számvevőszéki
stratégiában meghatározott
kiemelt területe és a közzététel
tervezett éve

Feladat neve

A pénzmosás elleni küzdelem
A szükséghelyzetben lévők
oktatása
Félretájékoztatás
Az Unió biztonságát érintő
fenyegetésekkel szembeni
ellenállás, valamint a
szabadság, a demokrácia és a
jogállamiság európai értékei
iránti tisztelet
2021

Jogállamiság Ukrajnában
Jogállamiság a nyugat-balkáni
régióban
Frontex
Migránsok csempészése
A migránsok visszaküldésével
kapcsolatos szakpolitika
Határokon átnyúló
együttműködési programok
A KAP kifizetéseit érintő
csalások

Feladat célkitűzése

Az ellenőrzés azt kívánja értékelni, hogy a Bizottság az európai felügyeleti hatóságokkal karöltve
eredményes intézkedéseket hozott-e a pénzmosás, az ahhoz kapcsolódó gazdasági bűnözés, valamint a
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemhez.
Az ellenőrzés azt értékeli, hogy a humanitárius szükséghelyzetekben és elhúzódó válságokban történő
oktatás támogatását célzó uniós fellépések valóban elérhetővé teszik-e a gyermekeknek a biztonságos,
inkluzív és minőségi oktatást.
Az ellenőrzés értékelni fogja a dezinformáció elleni uniós cselekvési terv relevanciáját, eddig elért
eredményeit és elszámoltathatósági keretét.
Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az Unió eredményesen lépett-e fel Ukrajnában a korrupció elleni
küzdelemben. Ennek kapcsán meg fogja vizsgálni, hogy az Unió kellő kreativitással és gondossággal járt-e el
az ukrajnai korrupció kiváltó okainak figyelembe vételekor.
Az ellenőrzés a nyugat-balkáni régióban a jogállamiságot célzó uniós támogatás eredményességét értékeli,
továbbá adott esetben feltárja és feltérképezi az eredményességet gátló fő tényezőket.
Az ellenőrzés azt kívánja értékelni, hogy a Frontex megfelelően irányította-e új megbízatásának és
forrásainak végrehajtását.
Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy megfelelő volt-e az Europolhoz tartozó Migránscsempészés
Elleni Küzdelem Európai Központja által az uniós tagállamok migránscsempészés és emberkereskedelem
elleni fellépéseihez nyújtott támogatás irányítása.
Az ellenőrzés azt igyekszik felmérni, hogy a migránsok visszafogadása kapcsán eredményes volt -e az Unió
és a harmadik országok közötti együttműködés.
Az ellenőrzés értékeli a határokon átnyúló együttműködési programokhoz nyújtott uniós támogatás
eredményességét és számba veszi a végrehajtással kapcsolatban a 2014–2020-as időszakot jellemző
kihívásokat.
Az ellenőrzés a KAP-kifizetéseket érintő csalások elleni bizottsági és tagállami szakpolitikákat és eljárásokat
vizsgálja meg.
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Feladat neve

Összeférhetetlenség

Az Unió biztonságát érintő
fenyegetésekkel szembeni
ellenállás, valamint a
szabadság, a demokrácia és a
jogállamiság európai értékei
iránti tisztelet
2022

Élelmezésbiztonság a COVID19 világjárvány idején
Az uniós intézmények
hackerbiztossá tétele
Szabad mozgás
A szomszédságpolitika
országaival folytatott,
határokon átnyúló
együttműködés
Az 5G hálózatok biztonsága

Feladat célkitűzése

Az ellenőrzés azt vizsgálja meg, hogy a Bizottság és a tagállamok eredményes szakpolitikákat és eljárásokat
alakítottak-e ki a KAP- és a kohéziós kifizetéseket érintő összeférhetetlenségi problémák kezelésére.
Az ellenőrzés azt értékeli, hogy megfelelően irányították-e a Bizottság és a tagállamok által a közös
agrárpolitika keretében bevezetett intézkedéseket, amelyek célja a COVID-19 világjárvány idején a
mezőgazdasági termelők támogatása és az élelmiszer-ellátási láncok biztosítása volt, illetve hogy azok
hatékonyak voltak-e.
Az ellenőrzés felméri a kiberbiztonsági irányítás állapotát, és azt értékeli, hogy az uniós intézmények és
ügynökségek felkészültek-e kiberbiztonsági események kezelésére.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Bizottság eredményesen lépett-e fel a szabad mozgás
jogának – és ezen belül a COVID-19 válság idején a Schengeni Megállapodás működésének – a
védelmében.
Az ellenőrzés azoknak az uniós programoknak az eredményességét értékeli, amelyek célja az Unió és a
szomszédos régiók közötti, az Unió külső határai mentén folytatott együttműködés finanszírozása.
Az ellenőrzés az 5G hálózat biztonságára fog összpontosítani, ideértve a kiberbiztonságot és a hardverek
biztonságának kérdéseit is.
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tervezett éve

Feladat neve

Egységes Szanálási
Mechanizmus
Adóügyi információcsere
Utólagos programfelügyelet

A költségvetési politikák és a
közfinanszírozás az Unióban
2021

A befektetési alapok egységes
piaca
Vámügyi kockázatkezelés az
uniós pénzügyi érdekek
védelmében
Tejtermelés és
tejtermékgyártás
Harmadik országok
hozzájárulásai
Uniós bankfelügyelet

Feladat célkitűzése

Az ellenőrzés azt értékeli, hogy az Egységes Szanálási Mechanizmus megfelelően felkészült-e az euróövezet
egyes bankjainak esetleges felszámolására.
Az ellenőrzés célja a Bizottság által az adóügyi információk automatikus cseréjének céljára létrehozott
rendszer eredményességének felmérése.
Az ellenőrzés a makroszintű pénzügyi támogatásban részesült tagállamok utólagos bizottsági
programfelügyeletének eredményességét értékeli.
Az ellenőrzés célja annak felmérése, hogy milyen mértékben jött létre a befektetési alapok jól működő
egységes piaca, és hogy e piac kellő védelmet nyújt-e a befektetők számára és biztosítja-e a pénzügyi
stabilitást.
Az ellenőrzés azt kívánja értékelni, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében a Bizottság
megfelelő vámügyi kockázatkezelési keretet hozott-e létre, valamint hogy a hagyományos saját források
beszedése tekintetében a tagállamok tettek-e elörelépéseket vámügyi kockázatkezelési rendszerük
végrehajtása terén.
Az ellenőrzés azt elemzi, hogy megfelelő volt-e az áresésre reagáló bizottsági intézkedések irányítása, és
hogy azok elérték-e célkitűzéseiket, illetve ezt hatékonyan tették-e.
Az ellenőrzés számba veszi a harmadik országok által uniós szakpolitikák finanszírozása céljából az Európai
Unió költségvetésébe fizetett hozzájárulásokat.
Az ellenőrzés célja bizonyosság nyújtása a jelentős hitelintézetek Európai Központi Bank általi felügyelete
irányításának működési hatékonyságáról.
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A költségvetési politikák és a
közfinanszírozás az Unióban

Feladat neve

Feladat célkitűzése

Az uniós pénzügyi eszközök
költsége

Az ellenőrzés azt vizsgálja meg, hogy a Bizottság kellő alapossággal értékelte‐e a központilag irányított
pénzügyi eszközök és garanciák költségeit, és hogy az ezen eszközök kapcsán felmerülő költségeket
egyértelműen kompenzálják‐e a megvalósuló előnyök.

A statisztikák megbízhatósága

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a Bizottság eredményesen segíti‐e elő, hogy a tagállamok
megbízható európai statisztikákat állítsanak elő.

GNI‐ellenőrzés

Az ellenőrzés felméri, hogy a bizottsági ellenőrzés eredményesen biztosítja‐e az Unió saját forrásaihoz
alapul szolgáló, a bruttó nemzeti jövedelemre vonatkozó adatok összevethető, megbízható és hiánytalan
voltát.

2022
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Feladat neve

Beszámolás a jogszerűségről
és szabályszerűségről a
kohézió területén
A vidéki infrastrukturális
beruházások tartóssága

Más területek
2021

A LEADER program
(Liaison entre actions de
développement de
l'économie rurale, „a vidéki
gazdaság fejlesztésére
irányuló fellépések közötti
kapocs”)
A 2007–2013‐as időszak
pénzügyi eszközeinek lezárása
A teljesítmény ösztönzése
Uniós társfinanszírozásban
részesülő idegenforgalmi
beruházások
Gazdasági szereplők
tiltólistája
Az utasok jogai a COVID‐19
válság idején

Feladat célkitűzése

Az ellenőrzés célja az általunk a Bizottságnál talált problémák részletes kifejtése, és elsősorban a bizottsági
ellenőrzések hatókörére, tartalmára és dokumentálására, valamint a becsült hibaszint kiszámításának
módszertani megközelítésére irányul majd.
Az ellenőrzés azt igyekszik felmérni, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatásban
részesülő infrastrukturális beruházások hosszú távú gazdasági és társadalmi haszonnal járnak‐e a vidéki
közösségek számára.

Az ellenőrzés célja annak felmérése, hogy a LEADER támogatási módszere költséghatékony‐e, illetve hogy a
Bizottság és a tagállamok találtak‐e megoldást a korábban feltárt hiányosságokra.

Az ellenőrzés azt elemzi, hogy a tagállamok és a Bizottság a megosztott irányítás alá tartozó pénzügyi
eszközök (FISM) zárásakor megtették‐e a szükséges lépéseket a kiadások támogathatóságának megfelelő
ellenőrzéséhez és értékeléséhez.
Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a Bizottság eredményesen alkalmazza‐e a kohéziós politika
keretében a teljesítmény ösztönzésére rendelkezésre álló eszközöket.
Az ellenőrzés az idegenforgalom fejlesztését és előmozdítását célzó, uniós társfinanszírozásban részesülő
támogatások hatékonyságát és eredményességét kívánja értékelni.
Az ellenőrzés arra keresi a választ, hogy az Unió eredményes eszközökkel rendelkezik‐e annak
megelőzéséhez, hogy az uniós források és közbeszerzések megbízhatatlan gazdasági szereplőkhöz jussanak.
Az ellenőrzés azt értékeli, hogy a COVID‐19 válság idején a Bizottság eredményesen követte‐e nyomon az
utasok jogainak betartását.
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Egyszerűsített kohéziós
támogatási formák

Más területek
2022

A nemzeti helyreállítási és
rezilienciaépítési tervek,
valamint az európai
szemeszter előtt álló kihívások
A költségvetési galaxis 2021ben és az azt követő években
Külső tanácsadók
A jogalkotóknál végzett
lobbitevékenység
Az uniós intézmények és
szervek rezilienciája

Feladat célkitűzése

Az ellenőrzés azt fogja megvizsgálni, hogy a Bizottság és a tagállamok a 2014–2020-as időszakban,
miközben egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek az eredmények elérésére, használtak-e egyszerűsített
támogatási formákat az adminisztratív terhek és a hibák csökkentése érdekében.
Az ellenőrzés a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében benyújtott nemzeti helyreállítási és
rezilienciaépítési tervek jóváhagyási folyamatát fogja értékelni. Megvizsgálja továbbá, hogy az európai
szemeszter hogyan módosult a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel való koordináció lehetővé
tétele céljából.
Az ellenőrzés célja annak felmérése, hogy a jelenlegi uniós költségvetés és más olyan uniós szintű eszközök,
mint például az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) és az Európai Beruházási Bank (EBB) csoport,
kellően hatékony és átlátható módját képviselik-e az uniós szakpolitikák finanszírozásának.
Az ellenőrzés azt kívánja értékelni, hogy a Bizottság az alvállalkozók által alkalmazott tanácsadók
foglalkoztatásakor értékarányosan és saját érdekeinek megfelelően jár-e el.
Az ellenőrzés azt értékeli, hogy az uniós átláthatósági nyilvántartás eredményes eszköz-e az uniós
döntéshozatalt befolyásolni igyekvő lobbisták tevékenységének nyilvánosság általi ellenőrzéséhez.
Az ellenőrzés a fő uniós intézmények és szervek azon stratégiai és operatív intézkedéseit értékeli, amelyek
célja az üzletmenet folytonosságának biztosítása a COVID-19 válság idején.
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RÓLUNK
Alapvető célunk: Független, szakmai és hatásos ellenőrzéseink révén
vizsgáljuk az uniós fellépések gazdaságosságát, eredményességét,
hatékonyságát, illetve jogszerűségét és szabályszerűségét. Ez lehetővé
teszi az elszámoltathatóság, az átláthatóság és a pénzgazdálkodás
javítását, a polgárok Unióba vetett bizalmának növelését és azt, hogy
eredményesen reagáljunk az Unió előtt álló jelenlegi és jövőbeni
kihívásokra.
Jövőképünk: Célunk, hogy vezető szerepet töltsünk be a
közpénzellenőrzés terén, és hozzájáruljunk egy olyan ellenállóbb és
fenntarthatóbb Európai Unió létrejöttéhez, amely tiszteletben tartja az
alapjául szolgáló értékeket.

Intézményünk az Unió külső ellenőre. A számvevőszéki tagok
testületébe a tagok mindegyikét más-más uniós tagállam delegálja.
A testület munkáját mintegy 900 alkalmazott támogatja az Unió
valamennyi országából. A luxembourgi székhelyű Számvevőszék 1977ben kezdte meg működését, és 1993-ban vált uniós intézménnyé.
Értékeink a következők: függetlenség, feddhetetlenség, objektivitás,
átláthatóság, szakmai hozzáállás.

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 nemzeti
közigazgatási szervek – elszámoltathatóságát.
Munkánk révén igyekszünk segíteni az uniós polgároknak, hogy jobban
átláthassák, miként felel meg az Unió és a tagállamok a jelen és a jövő
kihívásainak.
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KIADVÁNYAINK
Eredményeinket a következő kiadványokban ismertetjük:
—

éves jelentés az uniós költségvetésről, amely a megbízhatósági nyilatkozatot is magában foglalja;

—

különálló éves jelentések, amelyek az egyes uniós ügynökségekről és szervekről kialakított pénzügyi ellenőrzési véleményünket tartalmazzák;

—

éves jelentés a teljesítménnyel kapcsolatos szempontokról;

—

különjelentések kiválasztott ellenőrzési témákban, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, és elsősorban teljesítmény-ellenőrzéseken
alapulnak;

—

áttekintések, amelyek leíró és informatív elemzéseket tartalmaznak uniós szakpolitikai vagy irányítási területekről;

—

vélemények, amelyeket az Európai Parlament és az Európai Tanács használ fel az uniós jogszabályok és más határozatok elfogadása során.

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Telefon: +352 4398-1
Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu).
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