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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2020. május 7. 

Az Európai Számvevőszék 2019. évi adatai és megállapításai: 
rövid áttekintés. Az intézmény azt ellenőrzi, hogy az uniós 
szakpolitikák és kiadások hogyan teremtenek többletértéket a 
gyakorlatban 
Újonnan közzétett tevékenységi jelentése szerint az Európai Számvevőszék egyre nagyobb 
jelentőséget tulajdonít annak, hogy az Unió kiadásai és szabályozói fellépései milyen teljesítményt 
érnek el és mekkora többletértéket teremtenek. 2019-ben az Unió külső ellenőreként az Európai 
Számvevőszék 67 jelentést, áttekintést és véleményt tett közzé, amelyek számos, az Unió előtt álló 
kihívással foglalkoztak. Ilyenek például a határokon átnyúló egészségügyi ellátás, a megújuló energiák, 
a kiberbiztonság, a migráció vagy a költségvetési irányítás. Most, hogy a tagállamoknak a COVID-19 
világjárvány miatt egy példanélküli közegészségügyi és gazdasági kihívással kell szembenézniük, az 
eddigi eredményekre építve minden uniós intézménynek tovább kell javítania az Unió 
pénzgazdálkodását és biztosítania kell az Unió eredményességét – nyilatkozta Klaus-Heiner Lehne, a 
Számvevőszék elnöke. 

A tevékenységi jelentés átfogóan számol be a Számvevőszék 2019. évi ellenőrzési jelentéseiről és 
kiadványairól, a tagállamokban és a nem uniós országokban végzett ellenőrzéseiről, valamint fő 
partnereivel folytatott együttműködéséről. A Számvevőszék ezenfelül ismerteti a munkatársaival, 
irányításával és a pénzügyeivel kapcsolatos főbb információkat, melynek során ugyanazokat az 
átláthatósági és elszámoltathatósági előírásokat alkalmazza, mint az általa ellenőrzött szervezetek 
esetében. 

Klaus-Heiner Lehne kijelentette: „A COVID-19 világjárvány miatt az Európai Uniónak és tagállamainak 
példátlan kihívással kell szembenézniük. Most vagyunk a következő hosszú távú költségvetésre 
vonatkozó tárgyalások célegyenesében: e tárgyalások kimenetele fogja meghatározni, hogy az Unió 
milyen finanszírozási kapacitásokkal rendelkezik majd az elkövetkező hét évben. Ma fontosabb, mint 
valaha, hogy az Unió eredményes legyen és a polgárokat segítve a válság leküzdésében, a gyakorlatban 
is érezhetővé tegye az európai együttműködés és szolidaritás által létrehozott többletértéket.” 

A Számvevőszék 2019-ben 36 tematikus teljesítményjelentést és áttekintő kiadványt tett közzé az uniós 
fellépésekről, emellett az uniós költségvetésről és ügynökségekről éves szabályszerűségi jelentéseket 
bocsátott ki, a felülvizsgált pénzügyi jogszabályokról véleményeket, az Unió következő hosszú távú 
költségvetéséről pedig észrevételeket fogalmazott meg. A számvevők amellett, hogy bizonyosságot 
nyújtottak az uniós beszámoló megbízhatóságáról és a kiadások szabályszerűségéről, hozzájárultak a 
minőségi jogalkotáshoz és elősegítették, hogy az uniós szakpolitikák és programok többletértéket 
teremtsenek azáltal, hogy több eredményt érnek el annál, mint amit a nemzeti szintű intézkedések 
révén el lehet érni. Ajánlásaik meghatározták, hogyan lehet pénzt megtakarítani és elkerülni a pazarlást, 
jobb működést elérni vagy eredményesebb módon elérni a kitűzött szakpolitikai célokat. Míg az egyes 
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ajánlások megvalósulási üteme különböző lehet, a tevékenységi jelentés nagyarányú végrehajtásról, és 
így a polgárok szempontjából több hosszú távú kedvező hatásról számol be: 2019-re a jelentésekben 
2015-ben megfogalmazott ajánlások körülbelül 95%-a valósult meg a gyakorlatban. 

A Számvevőszék tevékenységeinek hatása nagymértékben függ attól is, hogy a politikai döntéshozók 
hogyan használják fel az általa elért eredményeket. A számvevők jelentései, áttekintései és véleményei 
az Unió elszámoltathatósági láncának alapvető elemei: ezek segítik az Európai Parlamentet és a Tanácsot 
abban, hogy ellenőrizzék az Unió célkitűzéseinek megvalósítását, és elszámoltathassák a Bizottságot és 
az évi mintegy 160 milliárd euró összegű uniós költségvetés kezeléséért felelős más szerveket. Csakúgy, 
mint korábban, a számvevők 2019-ben is nagyszámú jelentést mutattak be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentések főbb üzeneteit 21 tagállam parlamentjében vitatták meg, ami rekordszámot 
jelent. A jelentések címzettjeinek közel 90%-a hasznosnak találta azokat, és több mint 80%-uk vélte úgy, 
hogy érezhető hatással járnak. 

A számvevők az év során 3605 embernapot töltöttek utazással az Unió országaiban és az Unió határain 
kívül, hogy ellenőrzési bizonyítékokat gyűjtsenek. A legtöbb helyszíni vizsgálatra az olyan nagyobb 
tagállamokban került sor, mint Olaszország (430 nap), Lengyelország (345 nap) és Németország 
(316 nap), míg a legkevesebb vizsgálatot Máltán (5 nap), Cipruson (7 nap) és Luxemburgban (8 nap) 
végezték. Noha az ellenőrzések célja nem kifejezetten a csalások felderítése, tíz csalásgyanús esetet 
jelentettek az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) (2018: kilenc esetet); 2010 és 2018 között a 
Számvevőszék ellenőrzései alapján az OLAF összesen 313 millió euró visszafizettetését javasolta. 

A luxembourgi székhelyű Számvevőszék az Unió független külső ellenőrző intézménye, amely 1977-ben 
kezdte meg működését. Munkatársainak száma – beleértve az egy-egy uniós tagállam által delegált 
számvevőszéki tagokat és a nemzeti szakértőket is – mintegy 900 fő. Ezek kétharmadát az Európai Unió 
minden országából érkező számvevők teszik ki, és a munkatársak mintegy fele nő. Az Európai 
Számvevőszék 2019. évi költségvetése valamivel kevesebb volt, mint 147 millió euró, ami az összes uniós 
kiadás kevesebb mint 0,1%-ának, illetve az Unió összes igazgatási kiadásai körülbelül 1,5%-ának felel 
meg. A Számvevőszék éves beszámolóját egy független külső ellenőr és az Unió költségvetési hatósága is 
jóváhagyta. 

Az Európai Számvevőszék 2019. évi tevékenységi jelentése 23 uniós nyelven elérhető az eca.europa.eu 
weboldalon. 
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Az Európai Számvevőszék COVID-19 járvány kapcsán tett intézkedései 

Az Európai Számvevőszék megtette a szükséges lépéseket, hogy amennyire e nehéz időkben lehetséges, a 
COVID-19 járvány alatt is eredményesen elláthassuk uniós közpénzellenőrzési feladatainkat, és időszerű 
ellenőrzési jelentéseket, véleményeket és áttekintéseket készíthessünk. Hálával tartozunk azoknak, akik most 
Luxemburgban, az Európai Unióban és világszerte életeket mentenek és küzdenek a világjárvány ellen. 
Továbbra is elkötelezetten támogatjuk a luxemburgi kormány közegészség-védelmi politikáját. Igyekszünk 
enyhíteni a jelenlegi egészségügyi válság munkatársainkra gyakorolt hatását, és óvintézkedéseket tettünk, 
hogy a lehető legkisebbre csökkentsük az őket és családjukat érintő kockázatokat. 
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