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Prioritási terület 
Prioritási 
kategória 

Feladat neve 
Jelentés címe 

Az adott feladattal kapcsolatos célkitűzések vagy 
Következtetések (vagy közzétett különjelentések) 

COVID‐19  Kiemelt prioritás 

Az Unió szerepvállalása a 
közegészségügyi válaszlépésekben 

Felül kell vizsgálni, hogy a COVID‐19 világjárványra reagálva a Bizottság és az 
uniós ügynökségek milyen intézkedéseket hoztak és milyen erőforrásokat 
használtak fel a lakosság egészségének védelmében. 

Az Unió gazdaságpolitikai 
válaszlépései 

Felül kell vizsgálni az intézkedéseket és kihívásokat az uniós gazdasági 
koordináció összefüggésében, széleskörű áttekintést nyújtva az Unió és 
tagállamai által a világjárvány leküzdése érdekében tett gazdaságpolitikai 
intézkedésekről. 

A természeti erőforrások 
fenntartható használata és 
az éghajlatváltozás kezelése 

Kiemelt prioritás 

A növényvédő szerek fenntartható 
használata 
(lásd: 5/2020. sz. különjelentés)  

Az Unióban kevés előrelépés történt a növényvédelmi szerek használatából 
eredő kockázatok mérése és csökkentése terén. Több tagállamban késedelmes 
volt a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelv gyakorlatba való 
átültetése, miközben a mezőgazdasági termelőket továbbra sem ösztönzik 
kellő mértékben az alternatív módszerek bevezetésére. Ezenkívül az Európai 
Bizottság nem tudja pontosan nyomon követni a peszticidek használatából 
eredő hatásokat és kockázatokat. 

Az épületek energiahatékonysága 
(lásd: 11/2020. sz. különjelentés) 

Amikor a lakóépületek energiahatékonyságára irányuló intézkedések 
finanszírozása közpénzből történik, nem a költséghatékonyság a meghatározó 
tényező. A Bizottságtól kapott jobb iránymutatás dacára az uniós 
finanszírozású projektek középpontjában továbbra sem az áll, hogy minden 
beruházott euróval a legnagyobb potenciális energiamegtakarítást érjék el. 
Nem egyértelmű, hogy az uniós finanszírozás összességében mennyiben járul 
hozzá az Unió energiahatékonysági célkitűzéseinek megvalósulásához. 

Műanyag hulladékok 
Azonosítjuk a műanyag hulladékok (különösen a műanyag csomagolási 
hulladék) kezelésére irányuló uniós megközelítés hiányosságait, korlátait, 
erősségeit és lehetőségeit. 
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A természeti erőforrások 
fenntartható használata és 
az éghajlatváltozás kezelése 

Prioritás 

Környezettudatos tervezés és 
energiacímkézés 
(lásd: 1/2020. sz. különjelentés) 

A környezettudatos tervezéssel és az energiafogyasztási címkézéssel 
kapcsolatos uniós fellépések hozzájárultak az energiahatékonyság javításához. 
Ugyanakkor jelentős késedelmek merültek fel a szabályozási folyamat során, 
és fennáll a kockázat, hogy túlbecsülik az intézkedések hatását. Ezenfelül 
továbbra is komoly problémát jelent, hogy a gyártók és a kiskereskedők nem 
tartják be a rendeletben előírt szabályokat. 

Nukleáris biztonság  
(lásd: 3/2020. sz. különjelentés) 

A nukleáris biztonság általában a nukleáris energiát alkalmazó országok 
felelőssége, de e területen az Európai Bizottságnak is vannak saját feladatai, 
elsősorban a jogszabályok és a felügyelet terén. A Bizottság eleget tett 
ezeknek, de a jogi keretnek és belső iránymutatásainak naprakésszé tétele 
terén még lenne tennivalója. 

Új technológiák az agrármonitoring 
terén 
(lásd: 4/2020. sz. különjelentés) 

A Bizottság ösztönzi ugyan az új képalkotási technológiák használatát az 
agrártámogatások monitorozása terén, de azok szélesebb körű alkalmazása 
előtt továbbra is akadályok állnak. Az olyan technológiák, mint például a 
Kopernikusz Sentinel uniós műholdak, korszakos változást jelenthetnek a 
közös agrárpolitika irányítása és ellenőrzése terén. Bár az Unió a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen területalapú támogatások 
ellenőrzése kapcsán az elmúlt években már ösztönözte e technológiák 
alkalmazását, a környezetvédelmi és éghajlatpolitikai követelmények 
monitoringja terén lassúbb az előrehaladás. 

Biodiverzitás a mezőgazdasági 
területeken 

Értékelni kell, hogy a mezőgazdaság 2020-ra javított-e a biodiverzitás 
fenntartására és fokozására irányuló erőfeszítésein. 

Éghajlatpolitikai kiadások 

Meg kell vizsgálni a Bizottság által az uniós költségvetés éghajlatváltozással 
kapcsolatos kiadásainak nyomon követésére alkalmazott módszertant, az 
éghajlati szempontok érvényesítésére vonatkozó 25%-os kötelezettségvállalás 
teljesítése érdekében. A felülvizsgálat részeként sor kerül a 31/2016. sz. 
különjelentés intenzív utánkövetésére is. 

A 2020 utáni 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 

Meg kell vizsgálni a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztását a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében. 

Beporzók Ellenőrizni kell, hogy a Bizottság eredményesen lépett-e fel a beporzók 
számának csökkenése ellen. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eu-energy-labels-1-2020/hu/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/nuclear-safety-3-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/new-tech-in-agri-monitoring-4-2020/en/
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A természeti erőforrások 
fenntartható használata és 
az éghajlatváltozás kezelése 

Prioritás 

Tengeri környezet 
Értékelni kell, hogy az uniós intézkedések – többek között védett tengeri 
területek megfelelő létrehozása révén – eredményesen védik-e a tengeri 
környezetet a szennyezéstől és a túlhalászástól. 

Tejtermelés és tejtermékgyártás 
Meg kell vizsgálni, hogy a tejpiacot 2014–2017-ben érintő zavarok 
ellensúlyozására hozott kivételes intézkedéseket megfelelően megtervezték-e, 
és hogy azok a kívánt hatással jártak-e. 

Kohéziós, növekedési és 
társadalmi befogadási 
beruházások 

Kiemelt prioritás 

A kulturális helyszínekre irányuló 
uniós beruházások 
(lásd: 8/2020. sz. különjelentés) 

Több uniós kezdeményezés is indult a kulturális helyszínek népszerűsítésére, 
azokat azonban nem koordinálják kellőképpen a finanszírozási 
intézkedésekkel. Az uniós beruházások ezenkívül nem összpontosítanak eléggé 
a kulturális helyszínek megóvására és pénzügyi fenntarthatóságára. Az is 
problémát jelent, hogy a kulturális beruházásokat nem kezelik prioritásként, 
csupán gazdasági célkitűzések elérésének eszközeként tekintenek rájuk. 

Az uniós közúti törzshálózat 
(lásd: 9/2020. sz. különjelentés) 

A gyorsforgalmi utak transzeurópai közlekedési törzshálózatának (TEN-T) 
fejlesztése folyamatosan halad, és ez az úthasználók számára kedvező 
változásokat hozott, többek között lerövidült az utazás időtartama és nőtt az 
autópályán megtett kilométerek száma. Az uniós finanszírozás és az Európai 
Bizottság intézkedései elősegítették ezen eredmények elérését, de a legtöbb 
közép- és kelet-európai tagállam még mindig le van maradva, és itt 2014 óta 
csak mintegy 400 km új TEN-T közút épült meg uniós támogatással. Emellett a 
hálózaton való akadálymentes közúti közlekedést hátráltatta az, hogy egyes 
határokon átnyúló szakaszokat még nem fejeztek be, illetve hogy nem 
hangolták össze kellően a parkolóhelyek és a tiszta üzemanyagok 
infrastruktúrájának kiépítését, míg az elégtelen tagállami karbantartás hosszú 
távon veszélyezteti a hálózat állapotát. 

Az európai ipar digitalizálása  
Elemezni kell, hogy az Unió eredményesen támogatta-e az ipar digitalizálására 
irányuló nemzeti stratégiákat és a digitális innováció fellendítését célzó 
digitális innovációs központokat. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cultural-investments-08-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/core-road-network-9-2020/en/
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Kohéziós, növekedési és 
társadalmi befogadási 
beruházások 

Prioritás 

Forgalmi torlódások a városokban 
(lásd: 6/2020. sz. különjelentés) 

Hat évvel azután, hogy a Bizottság ritmusváltásra szólított fel, még nem 
mutatnak egyértelmű jelek arra, hogy az uniós nagyvárosok alapvetően 
megváltoztatták volna a lakosságnak a városban és környékén való 
közlekedésével kapcsolatos megközelítésüket, és megkezdték volna a 
forgalom átterelését a fenntarthatóbb és környezetbarátabb közlekedési 
módok felé. Nem csökkent jelentős mértékben a magángépjárművek 
használata, és a légszennyezés még mindig sok városban meghaladja a 
biztonságos határértékeket. 

A kohéziós politika végrehajtása 
(lásd: 7/2020. sz. különjelentés) 

Az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) az uniós beruházási 
politika legfőbb eszközei, végrehajtásuk azonban igazgatási költségekkel jár. 
Ezek az igazgatási költségek más hasonló uniós és nemzetközi finanszírozású 
programok költségeihez képest viszonylag alacsonyak. A költségekre 
vonatkozóan gyűjtött adatok azonban nem voltak elegendőek annak 
értékelésére, hogy milyen hatással jár az uniós kohéziós politikai finanszírozás 
szabályainak egyszerűsítése. 

Kiemelt uniós közlekedési 
infrastruktúrák 

Elemezni kell, hogyan irányítja a Bizottság a jelentősebb közlekedési 
infrastruktúra-beruházások hosszú távú tervezését és költséghatékonyságát. 

Gyermekszegénység Értékelni kell a gyermekszegénység elleni bizottsági és tagállami intézkedések 
eredményességét.  

A 2007–2013-as időszak pénzügyi 
eszközeinek lezárása 

Elemezni kell, hogy a 2017–2013-as programozási időszak lezárásakor a 
tagállamok és a Bizottság megfelelően értékelték-e az ERFA és az ESZA 
pénzügyi eszközei kapcsán benyújtott költségnyilatkozatokban szereplő 
kiadások támogathatóságát. 

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

Prioritás Kenya 
Fel kell mérni, hogy a Kenyának nyújtott uniós támogatás megfelelően 
koordinált és átfogó-e, figyelembe véve a térségben működő több más 
jelentős adományozó szerepvállalását is. 

Működő egységes piac és 
fenntartható monetáris unió Kiemelt prioritás Uniós állami támogatás bankok 

számára 

Értékelni kell az uniós állami támogatásokra, illetve az Alapból nyújtott 
támogatásokra vonatkozó szabályok Versenypolitikai Főigazgatóság általi 
végrehajtásának hatékonyságát és eredményességét. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/urban-mobility-6-2020/hu/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/esi-funds-7-2020/en/
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Működő egységes piac és 
fenntartható monetáris unió 

Kiemelt prioritás Adóügyi információcsere Fel kell mérni a Bizottság által az adóügyi információk automatikus cseréjének 
céljára létrehozott rendszer eredményességét. 

Prioritás 

A kkv-támogató eszköz a 
gyakorlatban 
(lásd: 2/2020. sz. különjelentés) 

A kkv-támogató eszköz eredményesen támogatja innovációs projektek 
kidolgozását. Több mint 5 000 projekt részesült finanszírozásban, és az uniós 
„márkajelzés” segítette a kkv-kat abban, hogy további forrásokat tudjanak 
bevonni. Számvevőink azonban az Európai Innovációs Tanács 2021-es 
létrehozását szem előtt tartva fejlesztésre szoruló területekre is rámutattak. 

Piacvédelmi eszközök Értékelni kell a piacvédelmi eszközök Európai Bizottság általi alkalmazását. 

Állapotfelmérés a pénzügyi 
válságok megelőzéséről 

Horizontális áttekintést kell nyújtani arról, mit tesz az Unió a jövőbeni pénzügyi 
válságokkal szembeni ellenálló képesség javítása érdekében. 

Uniós versenypolitika Értékelni kell az uniós versenypolitika végrehajtatását az összeolvadások, a 
kartellek és az antitröszt-intézkedések terén. 

Az ügynökségek teljesítménye Meg kell bizonyosodni az uniós ügynökségek teljesítményirányítási 
rendszereinek eredményességéről. 

Európai szemeszter 2 

Fel kell mérni, hogy a Bizottság hogyan elemzi a fenntartható, költségvetési, 
gazdasági és növekedési szempontból kedvező helyzet kialakítását célzó 
reformok minőségét és fenntarthatóságát, valamint az országspecifikus 
ajánlások kiadását a Bizottság és később a Tanács által. 

Egységes Szanálási Mechanizmus 

Fel kell mérni, hogy az ESZT megfelelő kézikönyvek, eljárások és iránymutatás 
révén biztosította-e átfogó szanálási tervek bevezetését, valamint a 
szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelmények (MREL) megfelelő meghatározását. 

Tőkepiaci unió 

A tőkepiaci unió stratégiája keretében tett egyedi intézkedések kialakításának 
és végrehajtásának áttekintése révén értékelni kell a kkv-k 
magánfinanszírozáshoz jutásának megkönnyítésére irányuló bizottsági 
célkitűzéssel kapcsolatos előrehaladást. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/smes-innovation-2-2020/hu/index.html
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Az Unió elszámoltatható és 
hatékony finanszírozása és 
irányítása 

Kiemelt prioritás 

Jogalkotás az Európai Unióban – 
csaknem 20 évvel a minőségi 
jogalkotási elvek bevezetése után 

Áttekintést kell adni a Bizottság jelenlegi minőségi jogalkotási keretéről, 
kiemelve a főbb eszközökkel és eljárásokkal (hatásvizsgálat, az érdekeltekkel 
folytatott konzultáció, az uniós jog alkalmazásának figyelemmel kísérése, 
utólagos felülvizsgálat és értékelés) kapcsolatos legfontosabb tanulságokat. 

Az EU–Ázsia stratégiai 
együttműködési menetrend 

Elemezni kell a kínai „Egy övezet, egy út” kezdeményezésre adott uniós 
válaszlépéseket, különös figyelemmel az Európa és Ázsia közötti 
összeköttetésekre vonatkozó uniós stratégiára. Az áttekintés nyomán 
ellenőrzést is tervezünk a stratégia végrehajtásáról. 

Prioritás 

Európai Beruházási Tanácsadó 
Platform 
(lásd: 12/2020. sz. különjelentés) 

Az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot az Európai Beruházási Terv 
részeként hozták létre 2015-ben, hogy technikai segítséget nyújtson az uniós 
projektgazdáknak. A kedvezményezettek elégedettek a Platform tanácsadási 
szolgáltatásaival. A Platform azonban még többre is képes lenne az uniós 
beruházások élénkítése terén, de nem rendelkezik kellőképpen egyértelmű 
stratégiával ahhoz, hogy célzottan oda juttassa a támogatást, ahol az a 
legnagyobb hozzáadott értéket generálhatná. 

Európai Személyzeti Felvételi 
Hivatal 

Értékelni kell, hogy az EPSO milyen költséghatékonysággal elégíti ki az uniós 
intézmények felvételi igényeit. Az ellenőrzés a kiválasztási folyamat minden 
szakaszát végigköveti, a versenyvizsgák és a kiválasztási eljárások 
megtervezésétől a tartaléklista felhasználásáig. 

Vámügyi kockázatkezelés az uniós 
pénzügyi érdekek védelmében 

Meg kell vizsgálni, hogy megfelelő-e a közös pénzügyi kockázati kritériumokra 
és standardokra irányuló bizottsági keret, és hogy a tagállamok felkészültek-e 
annak végrehajtására a vámügyi kontrollok kiválasztásának összehangolása 
érdekében. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eiah-12-2020/en/
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RÓLUNK 

 
 

Intézményünk az Unió külső ellenőre. Az Európai Számvevőszéket 
1977-ben hozták létre az Unió hét intézményének egyikeként. 
Székhelyünk Luxembourgban van, és mintegy 900 ellenőrző, 
támogató és adminisztratív alkalmazottat foglalkoztatunk az 
Európai Unió minden országából. A számvevőszéki tagok 
testületébe a tagok mindegyikét más-más uniós tagállam delegálja. 

 
 

Alapvető célunk, hogy elősegítsük az Unió pénzgazdálkodásának 
javítását, az elszámoltathatóság és átláthatóság fokozását, és hogy 
az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként 
tevékenykedjünk. Felhívjuk a figyelmet a kockázatokra, 
bizonyosságot nyújtunk, valamint jelezzük a hiányosságokat, illetve 
a sikereket. 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. 
 
Munkánk során arra törekszünk, hogy segítsünk az uniós 
polgároknak annak jobb megértésében, hogyan igyekeznek az Unió 
és a tagállamok megfelelni a jelenlegi és a jövőbeni kihívásoknak. 
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KIADVÁNYAINK 
Eredményeinket a következő kiadványokban ismertetjük: 

— éves jelentések az uniós költségvetésről és az Európai Fejlesztési Alapokról, amelyek megbízhatósági nyilatkozatot is magukban foglalnak; 

— különálló éves jelentések, amelyek a különböző 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 az Unió politikájának vagy irányításának területeiről; 

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



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:  
https://europa.eu/european-union/contact_hu

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: https://europa.eu/european-union/contact_hu

INFORMÁCIÓKAT KERES AZ EU-RÓL?

Online
Az EUROPA portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén: https://europa.eu/european-union/index_hu
 
Uniós kiadványok
A következő címen uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés ellenében: https://publications.europa.eu/hu/publications. Ha bizonyos ingyenes 
kiadványokból több példányra van szüksége, rendeljen a Europe Direct központtól vagy hazájának helyi információs központjától  
(lásd: https://europa.eu/european-union/contact_hu).

Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1952-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/hu) uniós adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi 
célból egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.
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