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Munkaprogram a 2022.
és azt követő évekre
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ELŐSZÓ

Ennek következtében a Covid19 utáni időszak helyreállítási
programjai és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó
intézkedések soha nem látott mértékű uniós pénzügyi támogatásban
részesülnek majd. A 2021–2027-es többéves pénzügyi keret (TPK)
részeként elfogadott szokásos költségvetési forrásokon kívül az
Európai Unió elindította a „NextGenerationEU” (NGEU)
kezdeményezést, amelynek jelentős része a zöld átállást szolgálja.
Az Európai Unió független külső ellenőreként a mi feladatunk annak
ellenőrzése, hogy az uniós pénzeszközöket a vonatkozó szabályoknak
és jogi előírásoknak megfelelően szedik-e be és költik-e el, és hogy a
kiadások valóban eredményeket hoznak-e az uniós polgárok javára.
Ez azokra az új uniós intézkedésekre is vonatkozik, amelyek célja,
hogy segítsék a polgárokat a világjárvány káros hatásainak és az
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kihívásoknak a leküzdésében.

A Covid19-világjárvány továbbra is súlyos teherként nehezedik az
emberek életére az Európai Unióban. Bár a nehezén már túl
vagyunk, az elkövetkező években még mindig szembe kell néznünk
a járvány következményeivel.
Ugyanakkor az Európai Unió vezető szerepet vállal a globális
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, valamint a modern, erőforráshatékony és versenyképes gazdaságra való átállásban is.

A 2022. és az azt követő évekre szóló munkaprogramunkat e
kihívásokat szem előtt tartva dolgoztuk ki. Az „Uniós reagálás a
Covid19-járványra és a válság utáni helyreállítás” kiadási és
szakpolitikai területen 16 jelentés közzétételét tervezzük olyan
kérdésekről, mint a Covid19-oltóanyagok beszerzése, valamint egy
ellenőrzéssorozatot kívánunk végezni a Helyreállítási és
Rezilienciaépítési
Eszközre
nézve.
Az
„Éghajlatváltozás,
környezetvédelem és természeti erőforrások” témakörben terveink
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szerint 17 jelentést készítünk, többek között az éghajlati szempontok
horizontális érvényesítéséről és a bioüzemanyagokról.
Foglalkozni fogunk ugyanakkor az uniós kiadások és szakpolitikák
számos más területével is. Az alábbiakban közöljük annak a 79
különjelentésnek és áttekintésnek a felsorolását, amelyet 2022-ben
és az azt követő években tervezünk közzétenni.
Az uniós polgárok, az ellenőrzéseinkben érdekelt intézmények,
valamint uniós és tagállami szintű partnereink biztosak lehetnek
abban, hogy független és objektív ellenőrzéseket és jelentéseket

készítünk az Európai Unió jövője szempontjából lényeges
kérdésekről. Továbbra is fel fogjuk hívni a figyelmet a feltárt
veszélyekre és lehetőségekre, hogy ezáltal is támogassuk az Európai
Uniót céljai elérésében.

Klaus-Heiner Lehne
elnök
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Uniós szakpolitikai és
finanszírozási terület és
a közzététel tervezett
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Uniós reagálás a Covid19járványra és a válság
utáni helyreállítás
2022

Feladat neve

Ellenőrzés típusa
és a feladat célkitűzése

A Covid19 elleni oltóanyagok
beszerzése

Ellenőrzés az Unió arra irányuló erőfeszítéseinek értékelésére, hogy elegendő mennyiségű Covid19oltóanyagot szerezzen be eredményes módon.

Az európai strukturális és
beruházási alapok és a
Helyreállítási és Rezilienciaépítési
Eszköz

Áttekintés az európai strukturális és beruházási alapok és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF)
koordinációjával kapcsolatos kockázatok és lehetőségek elemzésére a közberuházások finanszírozásával
összefüggésben.

Helyreállítási és Rezilienciaépítési
Eszköz – a Bizottság
kontrollrendszerének kialakítása

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság kontrollrendszere képes-e biztosítani a Helyreállítási és
Rezilienciaépítési Eszköz kifizetéseinek szabályszerűségét és megvédeni az Unió pénzügyi érdekeit.

Nemzeti helyreállítási és
rezilienciaépítési tervek (NRRP)

Ellenőrzés a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében benyújtott nemzeti helyreállítási és
rezilienciaépítési tervek jóváhagyási folyamatának értékelésére.

A koronavírusra való reagálást
célzó beruházási kezdeményezés
(CRII és CRII+) és a REACT-EU

Ellenőrzés annak vizsgálatára, hogy a Bizottság eredményesen igazította-e ki a 2014–2020-as kohéziós
politikát a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezések és a REACT-EU révén, és gyorsan
mozgósította-e az esb-alapokat a Covid19-világjárványra való reagálás érdekében.

A szükséghelyzeti
munkanélküliségi kockázatokat
mérséklő támogatás (SURE)

Ellenőrzés annak elemzésére, hogy a SURE a Covid19-válság alatt eredményesen védte-e a munkahelyeket –
és járult-e hozzá ezáltal a felesleges létszámcsökkentések elkerüléséhez – a munkavállalók
jövedelemtámogatása és az önfoglalkoztatók jövedelempótlása révén.

Adósságkezelés a Bizottságnál

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság eredményes rendszereket fejlesztett-e ki az NGEU-hoz
kapcsolódó adósságfinanszírozás kezelésére.

Az uniós intézmények és szervek
rezilienciája

Ellenőrzés az uniós intézmények által a Covid19-válság idején az üzletmenet-folytonosság biztosítása
érdekében hozott adminisztratív intézkedések értékelésére.
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Ellenőrzés típusa
és a feladat célkitűzése

Szabad mozgás – I. szakasz

Ellenőrzés annak megállapítására, hogy a Bizottság a Covid19-válság idején, 2020. február és 2021. szeptember
között eredményesen lépett-e fel a szabad mozgás jogának – és ezen belül a Schengeni Megállapodás
működésének – védelmében.

Szabad mozgás – II. szakasz

Ellenőrzés a szabad mozgásra vonatkozó, a Covid19-válsággal összefüggésben a szabad mozgáshoz való jog
érvényesülését értékelő ellenőrzés I. szakaszának kiegészítésére.

Élelmiszer-ellátási lánc a Covid19járvány idején

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság és a tagállamok megfelelően reagáltak-e a Covid19-világjárványra
annak érdekében, hogy Unió-szerte fenntartsák az élelmezésbiztonságot.

Az uniós ügynökségek reagálása a
világjárványra

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Európai Betegségmegelőzési és
Járványvédelmi Központ (ECDC) hogyan reagált a Covid19-világjárvány jelentette kihívásra, és hogy
válaszfellépéseik megfeleltek-e a célnak.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési
Eszköz felhasználása

Ellenőrzés a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) egyik fő célkitűzésének, a folyósítás gyorsaságának az
értékelésére. Milyen mértékben ütemezték előre valójában a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből nyújtott
finanszírozást, és a tagállamok mennyiben használták fel azt reformokra és beruházásokra?

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési
Eszköz teljesítménye

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy alkalmas-e a tagállami helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben (RRP)
meghatározott, megállapodás szerinti részcélok és célok teljesítésének nyomon követésére szolgáló bizottsági
mechanizmus az eszköz teljesítményének mérésére.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési
Eszköz tagállami kontrollrendszerei

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből kapott források kezelésére
szolgáló tagállami kontrollrendszerek úgy vannak-e kialakítva, hogy megfelelően szolgálják az Unió pénzügyi
érdekeinek védelmét.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési
Eszköz tagállami végrehajtása

Ellenőrzés a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek (RRP) végrehajtásának értékelésére néhány tagállamban, a
középpontban az egyes országok nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveinek fő szakpolitikai
célkitűzéseivel. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtási életciklusa során a Számvevőszék
ellenőrzései fokozatosan mind a 27 nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervet sorra vehetnék.
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Az Unió gazdasági
versenyképességének
növelése valamennyi
polgár javára
2022

Feladat neve

Ellenőrzés típusa
és a feladat célkitűzése

A Horizont 2020 program kibővítése

Ellenőrzés a Horizont 2020 keretprogramban meghatározott fellépések elemzésére, amelyek célja a „vezető
innovátorok” és a „lemaradó innovátorok” közötti „kutatási és innovációs szakadék csökkentése Európában”, és ezáltal a
Horizont 2020-ban való részvétel bővítése és az Európai Kutatási Térség kiépítésének elősegítése.

A kkv-k versenyképessége

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság és a tagállamok biztosították-e az ERFA-támogatás eredményorientált
felhasználását a kkv-k versenyképességének és „jövőállóságának” növelése érdekében.

Az 5G hálózatok biztonsága

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy az Unió időben és összehangoltan hoz-e létre biztonságos 5G hálózatokat.

A kkv-k nemzetközivé válása

Ellenőrzés az uniós kkv-k nemzetközivé válását célzó uniós támogatási programok vizsgálatára.

Energiaunió

Ellenőrzés az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) által a belső energiapiac területén a
villamosenergia-piaci szabályok következetes és eredményes végrehajtása, valamint a piaci visszaélések és az
átláthatóság felügyelete (REMIT) felett gyakorolt felügyelet vizsgálatára.

A DG AGRI nagy adathalmazai

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság hogyan használja fel az adatokat és az adatelemzést a közös agrárpolitika
elemzéséhez, és hogyan készült fel a nagy adathalmazok jobb felhasználására.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság eredményesen fejleszti-e tovább az Unió szellemi tulajdonjogi politikáját
és sikeresen biztosítja-e a szellemitulajdon-jogok védelmét az egységes piacon.

Elektronikus kormányzat

Ellenőrzés a 2016–2020-as időszakra szóló e-kormányzati cselekvési terv kialakításának, eredményességének és nyomon
követésének értékelésére. Mivel a tervben számos különféle intézkedés szerepel, értékelésünket a vállalkozásokat célzó
intézkedésekre korlátozzuk.

Digitalizáció az iskolákban

Ellenőrzés az iskolák digitalizációjához nyújtott uniós támogatás eredményességének értékelésére.
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és a feladat célkitűzése

2024-re az Unió a világ második
legnagyobb akkumulátorgyártója

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság és a tagállamok sikeresen kifejlesztették-e az akkumulátorok
globálisan versenyképes és erőforrás-hatékony értékláncát az Unióban.

Közvetlen külföldi befektetés

Ellenőrzés, amely első rálátást kíván adni a közvetlen külföldi befektetések (FDI) átvilágítási
mechanizmusairól szóló (EU) 2019/452 rendelet végrehajtásának eredményességéről.

Engedélyezett gazdálkodók

Ellenőrzés annak vizsgálatára, hogy a Bizottság és a tagállamok gondoskodnak-e arról, hogy az engedélyezett
gazdálkodói program (AEO-program) elérje a nemzetközi ellátási láncok biztonságának növelésével, a
kereskedelem megkönnyítésével és ugyanakkor a bevételek maradéktalan beszedésének biztosításával
kapcsolatos célkitűzéseit.

Mikrochip-ipar

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság és a tagállamok eredményesen támogatták-e az uniós
mikrochip-ipart annak globális versenyképessége érdekében.

A hidrogén használata a
közlekedésben

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság stratégiája mennyire eredményesen mozdítja elő az Unió
közlekedési hidrogéninfrastruktúráját, valamint hogy mennyire hatékony a tagállamokban a közlekedési
hidrogéninfrastruktúra kifejlesztéséhez és időben történő biztosításához nyújtott uniós támogatás.

A szakmai képesítések elismerése
az Unióban

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy még mindig fennállnak-e akadályok a munkavállalók szakmai
képesítéseinek és egyetemi diplomáinak kölcsönös elismerése előtt az Unió belső piacán.

Mesterséges intelligencia

Ellenőrzés annak elemzésére, hogy a mesterséges intelligencia területére irányuló, főként a Horizont 2020
keretprogramon keresztül nyújtott bizottsági beruházásokat felhasználják-e kereskedelmi célokra az
Unióban, és különösen az Unió iparában.

E-kohézió és stratégiai igazgatási
kapacitásépítés

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság és a tagállamok teljes mértékben kihasználják-e az ekohézióban rejlő lehetőségeket annak érdekében, hogy a kohézió területén stratégiai megközelítést
alkalmazzanak az igazgatási kapacitásépítés terén.
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Jogállamiság a nyugat-balkáni
régióban

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Nyugat-Balkánnak nyújtott uniós támogatás eredményesen
hozzájárult-e a jogállamiság javulásához a régióban.

Az uniós intézmények
hackerbiztossá tétele

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy az uniós intézmények és ügynökségek készen állnak-e a kiberbiztonsági
események kezelésére.

Összeférhetetlenség

Ellenőrzés annak vizsgálatára, hogy a Bizottság és a tagállamok eredményes szakpolitikákat és eljárásokat
alakítottak-e ki a KAP- és a kohéziós kifizetéseket érintő összeférhetetlenségi problémák kezelésére.

Csalás elleni intézkedések a KAP
területén

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság megfelelő intézkedéseket hozott-e a KAP-kiadásokkal
kapcsolatos csalásokat illetően, azonosította-e a nagyarányú földszerzéshez kapcsolódó kockázatokat és
megfelelően reagált-e azokra.

A fejlesztési támogatás
programozása

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy az Unió jól meghatározott stratégia alapján osztotta-e ki a 2021–2027es időszakra szóló fejlesztési segélyét, és készített-e minőségtámogató programokat.

A szomszédos országokkal
folytatott, határokon átnyúló
együttműködés

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) határokon átnyúló
együttműködési programjai eredményesen javították-e az Unió külső határain átnyúló területi
együttműködést.
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A védelmi célú kutatásra
vonatkozó előkészítő intézkedés

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő intézkedés (PADR)
eredményes volt-e az uniós tagállamok szereplői közötti együttműködés finanszírozására és ösztönzésére
szolgáló mechanizmusok tesztelése terén.

Reflektorfény kezdeményezés

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a közös EU–ENSZ Reflektorfény kezdeményezéshez nyújtott uniós
hozzájárulás hatékony módot kínál-e a nők és a lányok elleni erőszak kezelésére világszerte.

Egyenlőség a fogyatékossággal
élők számára

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy az Unió eredményesen járul-e hozzá a fogyatékossággal élők
egyenlőségének biztosításához.

Európai Külügyi Szolgálat

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy az Európai Külügyi Szolgálat megfelelő eszközökkel rendelkezik-e ahhoz,
hogy eredményesen elősegíthesse a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) koherenciáját.

A migráció kiváltó okainak
kezelése Afrikában

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért keretében végrehajtott
projektek elérték-e a kívánt eredményeket és eközben tiszteletben tartották-e az alapvető emberi jogokat.

A Törökországi Menekülteket
Támogató Eszköz

Ellenőrzés, amely a 27/2018. sz. különjelentésben megfogalmazott ajánlások hasznosulását vizsgálja és a
Törökországi Menekülteket Támogató Eszköz első részlete fejlesztési ágának eredményeit értékeli.

Jogállamiság az Unióban

Ellenőrzés annak vizsgálatára, hogy amennyiben a kohézió területén sérül a jogállamiság, az új jogállamisági
feltételrendszer eredményes eszközt jelent-e az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére.
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A vidéki diverzifikációs és
infrastrukturális beruházások
tartóssága

Ellenőrzés annak vizsgálatára, hogy a Bizottság és a tagállamok felléptek-e annak érdekében, hogy a releváns
vidékfejlesztési beruházásokat – különösen a diverzifikációhoz és az infrastruktúrához kapcsolódóakat –
hosszú távú előnyökkel járó projektek felé irányítsák.

Energiaadók és támogatások

Áttekintés, amelynek célja az energiaadóztatási és -támogatási politika elemzése az uniós éghajlat-politikai
célkitűzésekhez való hozzájárulás szempontjából.

Szénorientált régiók átalakítása

Ellenőrzés, amely rálátást kíván adni arra, hogy az uniós finanszírozás milyen szerepet játszott a hanyatló
széniparú régiók társadalmi-gazdasági átmenetében, és hogy az érintett alapokat a Bizottság és a főbb
nemzeti, illetve regionális hatóságok a lehető legjobban kezelték-e.

Jogellenes halászat

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy az illegális halászattal kapcsolatos uniós fellépések a legfontosabb
kockázatokat célozzák-e és előmozdítják-e a fenntarthatóságot a tengerek vonatkozásában.

Éghajlati szempontok
érvényesítése

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság releváns és megbízható információkat közöl-e az
éghajlatváltozással kapcsolatos kiadásokról és a 2014–2020-es időszakra vonatkozó 20%-os éghajlatpolitikaérvényesítési cél terén elért eredményekről.

Talajvédelem és trágyakezelés

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a közös agrárpolitika és a nitrátirányelv vonatkozó rendelkezései
lehetővé teszik-e az Unió számára a fenntartható talajgazdálkodás megvalósítását és a hígtrágya túlzott
koncentrációjának megelőzését.

Intermodális áruszállítás

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy az uniós finanszírozású projektek sikerrel ösztönözték-e a fenntartható
multimodális árufuvarozást.
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Körforgásos gazdaság

Ellenőrzés az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a körforgásos gazdaság tervezési és termelési szakaszaira
nyújtott támogatás eredményességének vizsgálatára.

Éghajlatváltozás és fejlesztési
támogatás

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelmet szolgáló fő uniós külső fellépés, az
éghajlatváltozás elleni globális szövetség+ (GCCA+) eredményesen segítette-e a legkiszolgáltatottabb
országokat a kockázatok csökkentésében és a változásokhoz való alkalmazkodásban.
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Éghajlat-politikai célok

Ellenőrzés annak felmérésére, hogy milyen mértékben sikerült elérni a 2020-as éghajlat- és energiapolitikai
célokat, egyben annak értékelésére, hogy az Unió éghajlat- és energiapolitikai irányítási kerete szilárd alapot
nyújt-e a 2030-as célok eléréséhez.

Kék energia & integrált
tengerpolitika

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy az integrált uniós tengerpolitika és az uniós finanszírozású
kezdeményezések hozzájárultak-e a fenntartható növekedéshez a tengeri megújulóenergia-ágazatban.

Intelligens városok

Ellenőrzés az uniós finanszírozású kutatási projektek i. eredményességének és ii. az intelligens(ebb) városok
létrehozásához való hozzájárulásának felmérésére. Az ellenőrzés értékelni fogja azt is, hogy az Európai
Horizont kialakítása (a küldetéseket is beleértve) során figyelembe vették-e a korábbi tapasztalatokat.

Állatok szállítása

Ellenőrzés az élő állatok szállítására vonatkozó uniós szabályok hatásának vizsgálatára.

Halgazdálkodás, haltenyésztés

Ellenőrzés az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) akvakultúra-projektekhez nyújtott támogatásának
értékelésére, valamint az eredmények, a költségek és a környezeti fenntarthatóság megállapítására.

Veszélyes hulladék

Áttekintés a veszélyes hulladékok Unión belüli keletkezésével, újrahasználatával, újrafeldolgozásával és
címkézésével, valamint harmadik országokba történő szállításával kapcsolatos helyzet bemutatására.

Bioüzemanyagok

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a fenntartható bioüzemanyagok bevezetéséhez nyújtott uniós
támogatás valóban fenntartható erőforrások felhasználását eredményezte-e és jelentős mértékben
hozzájárult-e azok elterjedéséhez.

A gépjárművek szén-dioxidkibocsátása és a nagy
adathalmazok

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a gépjárművek kibocsátásaira vonatkozó beszámolás megbízható-e és
lehetővé teszi-e a kapcsolódó bírságok helyes és időben történő beszedését; az ellenőrzés célja továbbá a
gyártók számára biztosított rugalmasság hatásának vizsgálata, valamint a laboratóriumi és a valós kibocsátás
közötti szakadék nagy adathalmazok révén történő értékelése.
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A költségvetési galaxis 2021-ben
és az azt követő években

Ellenőrzés az Unió pénzügyi struktúrája jelenlegi kialakításának értékelésére, amely kiterjed a 2021–2027-es
TPK és az NGEU által előidézett változások elemzésére is.

GNI-ellenőrzés

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság eredményesen és hatékonyan irányította-e a bruttó nemzeti
jövedelem (GNI) 2016–2019-es ellenőrzési ciklusát.

Uniós bankfelügyelet

Ellenőrzés, amelynek célja bizonyosság nyújtása a jelentős hitelintézetek Európai Központi Bank általi
felügyelete irányításának működési hatékonyságáról.

A befektetési alapok egységes
piaca

Ellenőrzés annak felmérésére, 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 uniós források
visszafizettetése

Ellenőrzés azon bizottsági és tagállami szintű kontrolleljárások értékelésére, amelyek biztosítják, hogy az
Unió eredményesen és időben visszafizettesse a szabálytalanul elköltött forrásokat.

A nem újrafeldolgozott műanyag
csomagolási hulladékon alapuló
saját forrás

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság megfelelő keretet hozott-e létre az újrafeldolgozatlan
műanyag csomagolási hulladékon alapuló új saját forrás kezelésére, így többek között a tagállami
hozzájárulások beszedésére és ellenőrzésére.

Káros adóverseny az Unióban

Ellenőrzés az adócsalás, az adókijátszás és az adókikerülés elleni uniós küzdelem érdekében a Bizottság által
hozott szakpolitikai és szabályozási intézkedések kialakításának, végrehajtásának és eredményességének
értékelésére.

14
Uniós szakpolitikai és
finanszírozási terület és
a közzététel tervezett
éve

Feladat neve

Külső tanácsadók

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság az alvállalkozók által alkalmazott tanácsadók
foglalkoztatásakor értékarányosan és saját érdekeinek megfelelően jár-e el.

LEADER

Ellenőrzés annak vizsgálatára, hogy a LEADER – a közösségvezérelt helyi fejlesztési megközelítés –
előnyösnek bizonyult-e a helyi fejlesztés szempontjából, és hogy a Bizottság, a tagállamok és a helyi
akciócsoportok megfelelően kezelték-e a megközelítéshez kapcsolódó költségeket és kockázatokat.

A statisztikák megbízhatósága

Ellenőrzés annak felmérésére, hogy a Bizottság sikeres munkát végzett-e a kiváló minőségű európai
statisztikák biztosítása terén.

Gazdasági szereplők tiltólistája

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a Bizottság jól működő kizárási rendszert alakított-e ki annak
biztosítására, hogy az uniós források ne juthassanak megbízhatatlan kedvezményezettek kezébe.

Közbeszerzés

Áttekintés, amelynek célja az egész Unióra kiterjedő tendenciák és országspecifikus szempontok elemzése a
Tenders Electronic Daily (TED) adatai alapján.

Az uniós alapok kezelésének
digitalizációja

Áttekintés, amelynek célja az uniós alapok kezelése és ellenőrzése digitalizációjának, az ahhoz kapcsolódó
kockázatoknak és kihívásoknak, valamint az ellenőrzésre gyakorolt hatásainak elemzése.

A jogalkotóknál végzett
lobbitevékenység

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy az uniós átláthatósági nyilvántartás eredményes eszköz-e az uniós
döntéshozatalt befolyásolni igyekvő lobbisták tevékenységének nyilvánosság általi ellenőrzéséhez.

A kohéziós politika irányítása és
ellenőrzése

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a tagállami irányító hatóságok által végzett ellenőrzések (az úgynevezett
első szintű vezetési kontrollok) teljes mértékben eredményesek-e a kohéziós politika kiadásaiban előforduló
hibák megelőzésében.

Borágazat

Ellenőrzés annak értékelésére, hogy a közös agrárpolitika által az uniós borágazatnak nyújtott támogatás
milyen mértékben járult hozzá ahhoz, hogy az ágazat versenyképesebbé és ellenállóbbá váljon.

Egyéb területek
2022

Egyéb területek
2023 és az azt követő
évek

Ellenőrzés típusa
és a feladat célkitűzése
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Intézményünk az Unió külső ellenőre. A Számvevőszék testülete
tagállamonként egy-egy tagból áll, őket az Unió összes országából
származó mintegy 900 munkatárs támogatja. A luxembourgi
székhelyű Számvevőszék 1977-ben kezdte meg működését, és 1993ban vált uniós intézménnyé.
Értékeink a következők: függetlenség, feddhetetlenség, objektivitás,
átláthatóság, szakmai hozzáállás.

Alapvető célunk: Független, professzionális, tényleges hatást
gyakorló ellenőrzési munkánk révén értékeljük az uniós fellépések
gazdaságosságát, eredményességét, hatékonyságát, jogszerűségét
és
szabályszerűségét.
Ez
lehetővé
teszi
az
Unió
elszámoltathatóságának, átláthatóságának és pénzgazdálkodásának
javítását, ezáltal pedig a polgárok Unióba vetett bizalmának
erősítését. Állandó törekvésünk, hogy a gyorsan változó
körülmények között eredményesen reagáljunk az Unió előtt álló
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.
Jövőképünk: Igyekszünk élen járni a közpénzellenőrzési szakmában,
és közreműködni abban, hogy az Európai Unió ellenállóbbá és
fenntarthatóbbá váljon, és megőrizze az alapját képező
demokratikus értékeket.
Ellenőrzési jelentéseink, áttekintéseink 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 igyekszik segíteni az uniós polgárokat abban, hogy jobban
átláthassák, miként felelnek meg az Unió és a tagállamok a jelen és
a jövő kihívásainak.
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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 az uniós költségvetés végrehajtásának teljesítményéről;

—

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

—

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

—

vélemények, amelyeket az Európai Parlament és az Európai Tanács felhasznál 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
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