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Új stratégiánk a 2025. évig 

Intézményünk, az Európai Számvevőszék elfogadta a következő öt évre szóló új stratégiáját. 

Stratégiánk az eddig elért eredményekre épül, és 2025-ig fogja vezérelni az Unió független külső 
ellenőreként végzett munkánkat. E stratégia kidolgozásában szervezetünk valamennyi szintje 
tevékenyen részt vett. 

Stratégiai környezetünk 

Egy Unió, amely nemzetközi szinten kiáll magáért és megvédi polgárait 

Az Európai Unió büszke arra, hogy olyan rendkívüli eredményeket ért el, amelyek örökre nyomot 
fognak hagyni Európa történelmében: a béke, a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés, a 
kontinens országai és népei közötti politikai integráció példa nélküli időszakát éljük. 

Története során az integrációt gyakran akadályozták nehézségek és válságok, de a szükséges 
lépések révén az Uniónak mindig sikerült leküzdenie ezeket. Az Unió megmutatta, hogy képes az 
erőteljes és határozott fellépésre, és nagyszabású, innovatív kezdeményezéseket indított útjukra 
ellenálló képességének és vitalitásának megerősítésére. A 2021 és 2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret, akárcsak a „Next Generation” nevű uniós kezdeményezés, 
amelyek végrehajtását ellenőrizni fogjuk, konkrét példái ennek a vitalitásnak. 

Elnöki 
előszó 
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A gyors változások korát éljük 

Világunkat a korábbiakhoz képest nagyobb összetettség, több feszültség és versengés jellemzi, és a 
változások soha nem látott ütemben követik egymást. E stratégia kidolgozásakor az alábbi fő 
területeken újonnan felmerülő kihívásokat vettük figyelembe: 

• Európai versenyképesség és kohézió: A gazdasági modelleket és a munkaerőpiacokat 
átalakító, az európai társadalmakat etikai kihívás elé állító technológiai és tudományos 
forradalom, amelyet kereskedelmi konfliktusok, demográfiai változások és új 
közegészségügyi kihívások is fognak kísérni. 

• Az éghajlatváltozással és az erőforrásokkal kapcsolatos európai kihívások: 
Éghajlatváltozás, az emberiség növekvő ökológiai lábnyoma és fenntarthatatlan erőforrás-
felhasználás. 

• Európai biztonság és értékek: Mélyreható globális hatalomátrendeződések; tömeges 
migráció; a liberális demokrácia, a jogállamiság és a multilateralizmus intézményei előtt álló 
kihívások; védelmi és biztonsági fenyegetések, mint például a terrorizmus. 

• Európai közpénzügyek: Negatív kilátások az állami költségvetések fenntarthatóságára nézve; 
a közszektor növekvő igénybevétele; az Unió és a tagállamok pénzügyi rendszereit és 
irányítását érintő új kihívások; a közpénzek csalással és korrupcióval szembeni védelmével, 
valamint a digitalizációban rejlő lehetőségek megragadásával kapcsolatos kihívások. 
A COVID-19 járványra irányuló válaszintézkedések tovább nehezítik a helyzetet e kihívások 
kapcsán. 

Stratégiai céljaink 

Az Unió független külső ellenőreként mindezen kihívásokat szem előtt tartva teljesítjük azon 
feladatunkat, hogy elősegítsük az Európai Unió ellenállóképesebbé, fenntarthatóbbá és 
méltányosabbá tételét. 

Amint ezt a 2021 és 2025 közötti időszakra szóló stratégiánk bemutatja, ezt három stratégiai cél 
elérésével kívánjuk megvalósítani: 

• 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. 

• 3. cél: Megalapozott ellenőrzési bizonyosság nyújtása változó környezetben, nehéz 
körülmények között. 

A 2021 és 2025 közötti időszakra szóló stratégiánk emellett kifejti értékeinket, küldetésünket és 
jövőképünket, és áttekintést ad azon eszközökről, amelyek segíteni fognak stratégiai céljaink 
elérésében. 

 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
az Európai Számvevőszék elnöke
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Értékeink, küldetésünk és jövőképünk 
Intézményünk az Unió külső ellenőre. A Számvevőszék testülete tagállamonként  
egy-egy tagból áll, őket az Unió összes országából származó mintegy 900 munkatárs 
támogatja. Munkánkat a következő értékekre alapozzuk: 

Függetlenség 

Munkánk során nem hagyjuk olyan hatásoktól 
befolyásoltatni magunkat, amelyek ténylegesen vagy akár 
csak látszólagosan is veszélyeztethetik szakmai 
megítélésünk objektivitását. 

Feddhetetlenség Becsületesen, megbízhatóan és kizárólag az uniós 
közérdeknek megfelelően cselekszünk, és igyekszünk jó 
példával elöl járni szakmai munkánkban és intézményünk 
irányításában egyaránt. 

Tárgyilagosság 
Pártatlanul és elfogulatlanul járunk el, ellenőrzési 
következtetéseinket elegendő releváns és megbízható 
bizonyítékra alapozzuk. 

Átláthatóság Megállapításainkat egyértelmű, átfogó és hozzáférhető, 
minden uniós nyelven közzétett jelentések útján közöljük, 
tiszteletben tartva a titoktartási és adatvédelmi 
követelményeket.  

Szakmaiság Megszerezzük, fejlesztjük és a lehető legmagasabb szinten 
tartjuk a közpénzellenőrzési szakmához, valamint az uniós 
pénzügyi és szakpolitikai irányításhoz kapcsolódó, a 
nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban 
lévő tudást, szakértelmet és készségeket. 

 

Küldetésünk 

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. 
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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. 

1. cél: Az elszámoltathatóság, az átláthatóság és az ellenőrzési 
intézkedések javítása az uniós fellépések valamennyi típusánál 
Az elszámoltathatóság és az átláthatóság a demokratikus berendezkedés 
létfontosságú része, és elengedhetetlen a polgároknak az Unióba és annak 
pénzügyeibe vetett bizalma szempontjából. Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés kimondja, hogy „az Unió pénzügyi ellenőrzését a Számvevőszék végzi”, míg 
az uniós fellépéssel kapcsolatos elszámoltathatóság erősítése a többi uniós 
intézménnyel közös feladatunk. 

Az évek során számos elszámoltathatósági és ellenőrzési hiányosságra derítettünk 
fényt az Unió intézményi és jogi keretrendszerében, különösen azon területeken, ahol 
az Unió kormányközi megközelítést alkalmaz. Jelenleg az uniós intézmények, szervek és 
fellépések külső ellenőrzése részben széttagoltan, ezért potenciálisan inkoherens 
módon történik. Mivel az Unióban több szinten működik ellenőrzés és kontroll, 
párhuzamos ellenőrzési tevékenységek átfedésbe kerülhetnek egymással. 

Az elkövetkező öt évben az Unió külső ellenőreként a következő feladatokat fogjuk 
ellátni: 

o értékeljük az Unió kormányzását, valamint az Unió elszámoltathatóságára és 
átláthatóságára vonatkozó rendelkezéseket; 

o azonosítjuk az Unió jelenlegi és jövőbeli felépítésében fellelhető ellenőrzési  
és elszámoltathatósági hiányosságokat, valamint a párhuzamos és átfedésben 
lévő ellenőrzési tevékenységeket; 

o vizsgáljuk az ellenőrzött szervezetek által az uniós szakpolitikák végrehajtásáról 
és az uniós pénzgazdálkodásról szolgáltatott információk és adatok minőségét  
és megbízhatóságát. 

Emellett úgy véljük, a legjobb megoldás az lenne, ha a Számvevőszék megbízást 
kapna a Szerződések által létrehozott valamennyi uniós intézmény és szerv, valamint 
az Unió működése szempontjából kulcsfontosságú valamennyi kormányközi struktúra 
ellenőrzésére. Ez összhangban áll azon fő feladatunkkal, hogy elszámoltassuk az uniós 
alapokat kezelő és az uniós szakpolitikákat végrehajtó különböző intézményeket és 
szerveket. 
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Ezért kifejezetten támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a 
Számvevőszéket egyértelmű és szélesebb körű ellenőrzési megbízatással ruházná fel, 
és e cél elérésének támogatása érdekében valamennyi érintett intézménnyel 
felvesszük a kapcsolatot. 

2. cél: Teljesítmény-ellenőrzéseinket azon területekre és
témákra összpontosítjuk, ahol a legnagyobb hozzáadott értéket
érhetjük el
Az Unió külső ellenőreként ellenőrzéseinket azokra a témákra összpontosítjuk, 
amelyek a legtöbbet számítanak. Munkánkkal hozzájárulunk a demokratikus felügyelet, 
a nyilvános vita és a gondos pénzgazdálkodás megvalósulásához. Releváns és időszerű 
ellenőrzési jelentéseinkben, véleményeinkben és egyéb kiadványainkban független 
elemzéssel és értékeléssel szolgálunk az érdekeltek számára. 

Trendelemzéseink, kockázatértékeléseink, valamint az intézményi érdekeltek és az 
ellenőrzött szervezetek által megjelölt prioritások alapján négy stratégiai területet 
határoztuk meg a stratégia időszakában végzett teljesítményellenőrzéseink céljaként. 
Ezek a következők: 

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;

o a költségvetési politikák és a közfinanszírozás az Unióban.

Többéves programozási koncepciónk révén biztosítjuk, hogy ellenőrzéseink az olyan új 
kezdeményezésekre is kiterjedjenek, mint a „Next Generation EU” (NGEU) irányítása, 
illetve olyan átfogó témákra, mint a fenntarthatóság és az uniós értékek. Folytatjuk és 
fejlesztjük a teljesítménnyel kapcsolatos magas szintű témákra vonatkozó 
értékeléseinket is, például úgy, hogy a szakpolitikák vagy a programok szintjén 
tárgyalunk témákat. Kivesszük részünket az uniós költségvetés kárára elkövetett 
csalások elleni küzdelemből. Saját hatáskörben választott ellenőrzéseink során a 
csalások megelőzését elősegítendő – a megbízhatósági nyilatkozat érdekében végzett 
ellenőrzéseink tapasztalataira is támaszkodva – minden szinten megvizsgáljuk, hogy az 
uniós finanszírozású programokat jellemzik-e olyan hiányosságok, amelyek a csalásra 
érzékennyé teszik azokat. Fokozzuk együttműködésünket a csalások felderítéséért 
felelős szervekkel, és rendszeresen értékeljük tevékenységüket. 

Továbbfejlesztjük módszereinket, amennyiben teljesítményellenőrzési 
gyakorlatunkban további termelékenységnövekedésre törekszünk, fokozzuk ellenőrzési 
koncepciónk kockázatközpontúságát, és adott esetben országspecifikus információkat 
is közlünk. Ezen túlmenően ajánlásaink hatásának növelése érdekében igyekszünk 
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relevánsabbá, hasznosabbá, gyakorlatiasabbá és költséghatékonyabbá tenni őket, 
és jobban figyelemmel kísérjük hasznosulásukat (mind az uniós intézmények és 
szervek, mind a tagállamok szintjén). 

3. cél: Megalapozott ellenőrzési bizonyosság nyújtása változó
környezetben, nehéz körülmények között
A következő 2021–2027-es többéves pénzügyi keret (TPK) és a „Next Generation EU” 
(NGEU) kezdeményezés fontos változásokkal fog járni és kihívásokat tartogat 
számunkra. Ez különösen a bizonyosságra irányuló jelentéseinkre vonatkozik, 
nevezetesen a megbízhatósági nyilatkozatra és az éves jelentésre. 

E célból a rendelkezésre álló adatokat és információkat felhasználva tovább fogjuk 
fejleszteni ellenőrzési koncepciónkat, hogy a Szerződés szerinti megbízatásunk alapján 
és a közszféra nemzetközi ellenőrzési standardjaival teljes összhangban továbbra is 
szilárd bizonyosságot tudjunk nyújtani. 

A következő TPK-val és az NGEU kezdeményezéssel kapcsolatos változások 
messzemenőek lesznek, és hatást fognak gyakorolni az uniós költségvetés 
finanszírozására és felhasználására, ideértve a saját források új fajtáit, valamint azt, 
hogy a fő szakpolitikai területeken a támogathatósági szabályokról a teljesítménnyel 
kapcsolatos szempontokra helyeződhet át a hangsúly. Proaktívan fogunk fellépni, és 
szorosan figyelemmel fogjuk kísérni ezeket a változásokat, hogy a bizonyosságra 
irányuló ellenőrzési koncepciónkat kiigazítva és továbbfejlesztve releváns és időszerű 
jelentésekkel tudjunk szolgálni. 

Az éves jelentésünkben szereplő mennyiségi információkat rendszer- és 
szabályszerűségi ellenőrzéseink eredményeire támaszkodva igyekszünk minőségi 
elemekkel kiegészíteni. Ennek kapcsán figyelembe vesszük az ellenőrzött szervezetek 
korrekciós képességét is. 

Törekedni fogunk rá, hogy növeljük a bizonyosságra irányuló ellenőrzéseink során 
felhasznált erőforrások hatékonyságát. 

Az időszak során a bizonyosságra irányuló ellenőrzési munkánk elvégzése és kiigazítása 
érdekében felülvizsgáljuk módszertanunkat és gyakorlatunkat. Ennek jegyében 
fokozzuk az adatkezelési és informatikai eszközök és technológiák alkalmazását, 
amelyekben rövid távon potenciált látunk a beszámolók megbízhatóságának pénzügyi 
ellenőrzése, illetve a bevétel és az igazgatási kiadások szabályszerűségi ellenőrzése 
terén. 

Ellenőrzési megközelítésünk továbbra is figyelembe fogja venni, hogy az egyes uniós 
szakpolitikai területeken a kockázat szintje eltérő. E célból tételes tesztelésünk 
megtervezése és végrehajtása során értékelni fogjuk ezeket a kockázatokat és minden 
egyéb rendelkezésre álló információt. 
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A 2021–2025-ös időszakban továbbra is a lehetőség szerinti mértékben fel fogjuk 
használni az ellenőrzött szervezetek, illetve a más ellenőrök által már elvégzett 
munka eredményeit annak érdekében, hogy erőforrásainkat hatékonyabban tudjuk 
felhasználni és csökkenteni tudjuk a kedvezményezettek adminisztratív terhelését. 

Tevékenységünk zálogai 
Stratégiánk megvalósítása során támaszkodunk munkatársainkra, tevékenységünk 
legfontosabb zálogára. Úgy fogjuk kezelni humán erőforrásainkat (toborzás, képzés, 
karrierfejlesztés stb.), hogy ellenőrzési kapacitásunk eleget tegyen a jövő kihívásainak. 

Támaszkodni fogunk arra is, hogy a közelmúltban javítottuk erőforrásaink szervezését 
és kezelését, és az alábbi területeken fontos változtatásokat hajtunk végre. 

A technológia alkalmazása az ellenőrzés során 
Az általunk ellenőrzött területeken egyre nagyobb mennyiségben termelődik digitális 
adat. Ez alkalmat ad arra, hogy új informatikai eszközök és technikák bevetésével 
javítsuk munkánkat. Ennek érdekében: 

o igyekszünk elérni, hogy biztonságos módon és könnyen hozzáférhessünk az 
ellenőrzött szervezetek adataihoz; 

o fejlesztjük a digitális ellenőrzési kultúrát és gondolkodásmódot munkánk során; 

o  beruházunk abba, hogy munkatársaink rendelkezzenek a szükséges készségekkel 
és ismeretekkel; 

o az ellenőrzési területünknek megfelelő új digitális ellenőrzési eszközöket és 
technikákat vezetünk be, többek között az automatizált adatgyűjtést és -elemzést, 
valamint kihasználjuk a Számvevőszék meglévő digitális kapacitását. 

Ellenőrzéseink révén ugyanakkor elő fogjuk mozdítani a digitális gyakorlatok 
kifejlesztését és alkalmazását az uniós szakpolitikák és programok irányítása és 
ellenőrzése terén. E célból igyekszünk elérni, hogy a Bizottság magas szinten 
elkötelezze magát annak lehetővé tétele mellett, hogy ellenőrzési munkánkat a 
digitális technológia fokozott használatával könnyíthessük meg és bővíthessük ki. 
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Ellenőrzési munkánk és beszámolásunk minősége 
A nemzetközi standardokon alapuló, megerősített minőségellenőrzési eljárások révén 
továbbra is biztosítjuk ellenőrzési munkánk minőségét. Ezen eljárások része  
a felügyelet és a felülvizsgálat, a független minőségellenőrzés, valamint a 
minőségbiztosítási terv végrehajtása. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az érdekelt felek 
megbízhatónak tekintsék megállapításainkat és támaszkodhassanak 
következtetéseinkre és ajánlásainkra. 

A lehető legnagyobb hatás gyakorlása érdekében ellenőrzési és egyéb munkánkról 
egyértelműen és közérthetően számolunk be, hogy a lehető legnagyobb hatást érjük 
el. Ennek folytán jelentéseink elkészítése és megfogalmazása tevékenységünk alapvető 
eleme. Noha témáink gyakran szakmai jellegűek, igyekszünk meglelni a helyes 
egyensúlyt a világosság és az egyszerűség között. 

Jelentéseinket az alábbiak révén fogjuk tökéletesíteni: 

o ügyelünk szövegeink nyelvi minőségére és világos nyelvezetére, szem előtt tartva 
közönségünk várható összetételét; 

o minden kiadványunkban közös szerkesztési és vizuális identitást alkalmazunk; 

o kiadványainkat úgy szerkesztjük meg, hogy tartalmuk egyes fő üzenetek köré 
összpontosuljon; 

o több audiovizuális anyagot használunk és aktívabban jelenítjük meg az adatokat. 

Együttműködésünk az intézményi érdekelt felekkel 
Az elkövetkező öt évben törekedni fogunk arra, hogy szerepkörünkkel élve, munkánk 
hatását erősítendő részt vegyünk az Európai Uniót érintő kulcsfontosságú témákról 
folytatott vitákban és gazdagítsuk azokat. Ezt legjobban az intézményi érdekelt 
felektől kapott támogatással tudjuk elérni. 

Ennek érdekében 2021–2025-ben tovább kell fokoznunk kapcsolattartási 
tevékenységeinket, különösen az alábbiak irányában: 

o az Európai Parlament, elsősorban a Költségvetési Ellenőrző Bizottság,  
a Költségvetési Bizottság és az ágazati bizottságok; 
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o a Tanács: szorosabb viszony kialakítása, például intenzívebbé téve a kapcsolatot  
a tanácsi határozatok előkészítéséért felelős struktúrákkal. 

Új kezdeményezéseket is indítunk annak érdekében, hogy erősítsük kapcsolatunkat  
az alábbiakkal: 

o a tagállamok kormányai: a soros elnökséget betöltő országok képviselőinek 
megkeresése és a miniszteri szintű együttműködés elmélyítése, különös 
tekintettel az ellenőrzéseink során azonosított fő kérdésekre; 

o nemzeti parlamentek: rendszeres eszmecserék szervezése az uniós ügyekért 
felelős bizottságokkal, különös tekintettel az ellenőrzéseink során azonosított  
fő kérdésekre. 

Ugyanakkor továbbra is igyekezni fogunk konstruktív kapcsolat ápolni a Bizottsággal,  
fő ellenőrzési partnerünkkel, a vonatkozó nemzetközi standardok betartása mellett. 

Kommunikációnk 
Míg ellenőrzési és felülvizsgálati jelentéseink és véleményeink különösen az uniós 
szakpolitikák és programok kidolgozása, végrehajtása, felügyelete vagy nyomon 
követése szempontjából relevánsak, addig kommunikációnk minden uniós polgárnak 
szól. 

Törekszünk kommunikációs tevékenységeink továbbfejlesztésére. 

2021 és 2025 között a következő módokon érünk el változást: 

o nem csupán egyes konkrét kiadványainkat népszerűsítjük, hanem több területet 
érintő fő üzenetek köré szervezzük kommunikációnkat; 

o az eddiginél több fajta médiacsatornát és -formátumot veszünk igénybe; 

o kommunikációs tevékenységeinket uniós, nemzeti és regionális szinten 
elsősorban egyes kiválasztott fő médiumokra irányítjuk, hogy széles körű 
lefedettséget biztosítsunk; 

o a szélesebb merítés érdekében célzottabb megközelítést alkalmazunk 
kommunikációs tevékenységeink során. 

Együttműködés társszervezeteinkkel 
Az Unióban és világszerte működő közellenőrzési társszervezeteinkkel folytatott 
együttműködés és tapasztalatcsere kölcsönösen előnyös, különösen az ellenőrzés 
módszertanának és technikáinak megvitatása, fejlesztése és terjesztése tekintetében. 
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Célunk, hogy részt vállaljunk ezekben a tevékenységekben, ha megosztható 
szakértelemmel rendelkezünk, illetve hogy éljünk a releváns tanulási lehetőségekkel. 

A 2021–2025-ös időszakban: 

o tovább fokozzuk mind kétoldalú, mind többoldalú együttműködésünket az uniós 
országok legfőbb ellenőrző intézményeivel; 

o megvizsgáljuk, hogyan lehet az Unió legfőbb ellenőrzési intézményeinek 
vezetőiből álló Kapcsolattartó Bizottság tevékenységét valamennyi résztvevő 
számára a legértékesebbé tenni, optimalizálandó annak relevanciáját és hatását; 

o fokozzuk együttműködésünket az Unión kívüli közpénzellenőrzési intézményekkel, 
akárcsak az INTOSAI-ban, az EUROSAI-ban és a közellenőrzés más releváns 
fórumain való részvételünket; 

o fejlesztjük az együttműködést a szakmai ellenőrzési standardok kidolgozása, a 
tudásmenedzsment, a személyzet képzése és a kapacitásépítés területén. 

Saját elszámoltathatóságunk 
Célunk, hogy stratégiánk végrehajtása és munkánk során a termelékenység növelése 
tekintetében a legmagasabb szintű átláthatóságot és elszámoltathatóságot érjük el. 

Ezt a 2021–2025-ös időszakban az alábbi kezdeményezések támogatják: 

o a stratégiát részcélokat és mérhető végeredményeket tartalmazó cselekvési 
tervekbe ültetjük át; 

o teljesítménymutatóinkat összehangoljuk a jelen stratégiával; 

o időszakonként beszámolunk a stratégia végrehajtása terén elért előrehaladásról, 
amit 2023-ban félidős értékelés, 2024-ben pedig szakértői értékelés egészít ki. 
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