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ELŐSZÓ 

Miközben még mindig küzdenek a világjárvány és a gyors éghajlatváltozás 
hatásaival, 2022-ben az Uniónak és tagállamainak emellett az Oroszország 
által Ukrajna ellen indított agresszív háború nyomán fellépő súlyos 
energia-, biztonsági és migrációs válsággal is szembe kell néznie. 
Mindezek az események súlyosan befolyásolják az uniós polgárok életét, 
valamint az Unió gazdasági helyzetét és globális kapcsolatait. 

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 azok 
elérik-e a szándékolt eredményeket. Ez azokra az új intézkedésekre is  

vonatkozik, amelyek célja, hogy segítsenek a jelenlegi párhuzamos 
válságok káros hatásainak leküzdésében. A 2023. és az azt követő évekre 
szóló munkaprogramunk kidolgozása során szem előtt tartottuk ezeket  
a kihívásokat. Az alábbiakban közöljük annak a 82 különjelentésnek és 
áttekintésnek a felsorolását, amelyeket főként 2023-ban és 2024-ben 
tervezünk közzétenni. 

Az energiaválság különösen súlyosan érintette a tagállamok gazdaságát, 
vállalatait és polgárait. Az Unió emellett arra törekszik, hogy élen járjon  
a globális éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Az „Éghajlatváltozás, 
környezet és természeti erőforrások” stratégiai prioritási terület 
keretében 21 ellenőrzést tervezünk, amelyek számos témát vesznek 
górcső alá, köztük az energiabiztonságot, a szennyezést, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedéseket és a fenntartható 
élelmiszer-termelést. 

Ellenőrzési munkánk a biztonság és a migráció témakörére is kiterjed. 
„Az Unió biztonságát érintő fenyegetésekkel szembeni ellenálló 
képesség, valamint a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság európai 
értékei iránti tisztelet” elnevezésű stratégiai prioritási terület keretében 
14 feladatot tűztünk ki magunk elé olyan területeken, mint az Európai 
Külügyi Szolgálat (EKSZ) hozzájárulása a közös kül- és biztonságpolitikához 
(KKBP), a katonai mobilitás és a menekülteknek nyújtott támogatás. 
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A NextGenerationEU (NGEU) kezdeményezés, amely rövid időn belül 
jelentős összegeket irányoz elő a koronavírus-világjárvány okozta 
gazdasági és társadalmi károk helyreállítására, továbbra is kiemelt helyen 
szerepel a napirendünkön. A következő két évben 12, az NGEU-t vizsgáló 
ellenőrzési jelentést tervezünk közzétenni, amelyek főként a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszközt vizsgálják majd. Három ellenőrzés foglalkozik 
egy másik fontos horizontális területtel, a csalás elleni küzdelemmel. 
Emellett körüljárunk a Számvevőszék 2021–2025. évi stratégiájában 
meghatározott számos más területet is. 

A Számvevőszék újonnan megválasztott elnökeként szeretném 
hangsúlyozni: továbbra is az a célunk, hogy független, objektív és 
professzionális ellenőrzési munkánk révén hozzájáruljunk az uniós 
források hatékony és eredményes felhasználásához. Munkaprogramunk 
támogatni fog minket e komoly feladat elvégzésében. 

Tony Murphy 
elnök 
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Stratégiai 
prioritás 

és a közzététel 
tervezett éve 

Feladat neve  Terméktípus Feladat célkitűzése 

Horizontális 
terület: NGEU 

 

2023 

Koronavírus-reagálási 
beruházási kezdeményezés 
(CRII és CRII+) és REACT-EU 

Különjelentés 

Annak vizsgálata, 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 európai 
strukturális és beruházási alapokat a Covid19-világjárványra való reagálás 
érdekében. 

Az RRF bizottsági 
kontrollrendszerének 
kialakítása 

Különjelentés Annak értékelése, hogy a Bizottság kontrollrendszere képes-e biztosítani az RRF 
kifizetéseinek szabályszerűségét és az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. 

Adósságkezelés 
a Bizottságnál Különjelentés Annak értékelése, hogy a Bizottság eredményes rendszereket fejlesztett-e ki az 

NGEU finanszírozásához felvett hitel kezelésére. 

Az RRF teljesítménye Különjelentés Annak értékelése, hogy az RRF monitoringkerete alkalmas-e a teljesítmény 
mérésére. 

Az RRF forrásainak 
felhasználása Különjelentés 

Az RRF egyik fő célkitűzésének – a gyorsaságnak – az értékelése annak vizsgálata 
révén, hogy az RRF-ből nyújtott finanszírozást ténylegesen milyen mértékben 
ütemezték előre. Az ellenőrzés azt fogja megvizsgálni, mennyiben használták fel a 
forrásokat a tagállamok reformok és beruházások céljára. 

Kettős finanszírozás Különjelentés 
Annak értékelése, hogy a Bizottság és a tagállamok megbízható irányítási és 
kontrollrendszereket vezettek-e be az RRF-ből és a kohéziós politikai 
programokból támogatott kiadások kettős finanszírozásának elkerülésére.  



 5 

 

Stratégiai 
prioritás 

és a közzététel 
tervezett éve 

Feladat neve  Terméktípus Feladat célkitűzése 

Horizontális 
terület: NGEU 

 

2024 

RRF: digitális átállás Különjelentés 
Annak értékelése, hogy a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben 
(NRRP) szereplő digitális beruházások és reformok végrehajtása eredményesen 
hozzájárult-e az Unió digitális stratégiájához és a digitális átálláshoz. 

Az RRF tagállami 
kontrollrendszerei Különjelentés 

Annak értékelése, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből kapott 
források kezelésére a tagállamok által javasolt kontrollrendszerek úgy lettek-e 
kialakítva, hogy megfelelően szolgálják az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. 

Az újrafeldolgozásra nem 
kerülő műanyag csomagolási 
hulladékon alapuló saját 
forrás 

Különjelentés 

Annak értékelése, hogy a Bizottság megfelelő keretet hozott-e létre az 
újrafeldolgozásra nem kerülő műanyag csomagolási hulladékon alapuló új saját 
forrás kezelésére, így többek között a tagállami hozzájárulások beszedésére és 
ellenőrzésére.  

Az RRF keretében 
végrehajtott reformok 1. Különjelentés 

Annak értékelése, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben szereplő, 
konkrét területekre irányuló reformok végrehajtása előmozdítja-e a rezilienciát 
és a konvergenciát. 

Környezetbarát címkézés az 
NGEU-ban Különjelentés 

Annak értékelése, mennyire igazodik és mennyiben járul hozzá a 
NextGenerationEU Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköze az európai zöld 
megállapodás éghajlat-politikai célkitűzéseihez. 

Az RRF keretében 
végrehajtott reformok 2. Különjelentés 

Annak értékelése, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben szereplő, 
konkrét területekre irányuló reformok végrehajtása előmozdítja-e a rezilienciát 
és a konvergenciát. 
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Stratégiai 
prioritás 

és a közzététel 
tervezett éve 

Feladat neve  Terméktípus Feladat célkitűzése 

Horizontális 
terület: Csalás 

elleni küzdelem 

 

2023 

Összeférhetetlenség Különjelentés 
Annak vizsgálata, hogy a Bizottság és a tagállamok eredményes szakpolitikákat és 
eljárásokat vezettek-e be a közös agrárpolitikai (KAP) és a kohéziós kifizetéseket 
érintő összeférhetetlenségi problémák kezelésére. 

Horizontális 
terület: Csalás 

elleni küzdelem 

 

2024 

Csalás elleni stratégia Különjelentés Annak értékelése, hogy a Bizottság 2019. évi csalás elleni stratégiája (CAFS) 
mennyire eredményes az uniós kiadásokat érintő csalás elleni küzdelemben. 

A behozatalt érintő héacsalás Különjelentés 
Annak értékelése, hogy az Unió eredményesen biztosítja-e pénzügyi érdekeinek 
védelmét, amikor a kereskedők a héát érintő különleges behozatali eljárásokat 
alkalmaznak. 
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Stratégiai 
prioritás 

és a közzététel 
tervezett éve 

Feladat neve  Terméktípus Feladat célkitűzése 

Az Unió gazdasági 
versenyképessége 

 

2023 

Energiaunió Különjelentés 

Annak vizsgálata, hogy az ACER hogyan felügyeli a belső energiapiac területén a 
villamosenergia-piaci szabályok következetes és eredményes végrehajtását, 
valamint hogyan követi nyomon a piaci visszaélések és az átláthatóság felügyeletét 
(REMIT). 

Digitalizáció az iskolákban Különjelentés Annak értékelése, hogy eredményes volt-e az iskolák digitalizációjához nyújtott 
uniós támogatás. 

Engedélyezett gazdálkodók Különjelentés Annak értékelése, hogy az uniós AEO-program sikeresen támogatta-e a jogszerű 
kereskedelmet és az ellátási lánc biztonságát.  

2024-re az Unió 
a világ második legnagyobb 
akkumulátorgyártója 

Különjelentés 
A Bizottság által az akkumulátor-értékláncba való beavatkozáshoz választott 
eszközök megfelelőségének, eddigi végrehajtási fokának és – amennyiben 
mérhető – azok hatásának értékelése. 

Az Unió gazdasági 
versenyképessége 

 

2024 

Hidrogénszállítás Különjelentés 

Annak értékelése, 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 biztosításának támogatásához nyújtott uniós társfinanszírozás. 

Mesterséges intelligencia Különjelentés 
Annak elemzése, hogy a mesterséges intelligencia területére irányuló (főként a 
Horizont 2020 keretprogramon keresztül eszközölt) uniós beruházásokat 
felhasználják-e az Unióban, és különösen az Unió iparában.  

Digitális fizetés Különjelentés 
Annak vizsgálata, hogy a digitális fizetést szabályozó keret és az uniós szervek 
kapcsolódó intézkedései hozzájárulnak-e az ilyen fizetések biztonságához és 
hatékonyságához. Az ellenőrzés olyan uniós szintű célkitűzésekre fog 
összpontosítani, mint a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás megkönnyítése, a 
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Stratégiai 
prioritás 

és a közzététel 
tervezett éve 

Feladat neve  Terméktípus Feladat célkitűzése 

verseny előmozdítása, a pénzügyi bűncselekmények megelőzése, a 
fogyasztóvédelem megkönnyítése és a pénzügyi stabilitás biztosítása. 

A szakmai képesítések 
elismerése az Unióban Különjelentés 

Annak értékelése, hogy még mindig fennállnak-e akadályok a munkavállalók 
szakmai képesítéseinek és felsőfokú diplomáinak kölcsönös elismerése előtt az 
Unió belső piacán. 

Állami támogatás válság 
idején Különjelentés 

Annak értékelése, hogy a Bizottság hogyan igazította ki az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokat az RRF-fel és a kohéziós finanszírozással kapcsolatban 
annak biztosítása érdekében, hogy eredményesen alkalmazzák a Covid19-járvány 
és az ukrajnai invázió nyomán az uniós vállalkozásokat érő torzító gazdasági 
hatások kezelésére irányuló uniós állami támogatási szabályokat, valamint annak 
vizsgálata, hogy a tagállamok hogyan alkalmazták ezeket a szabályokat, beleértve 
az ideiglenes kivételeket is. 

Az ifjúság támogatása Különjelentés 
Annak értékelése, hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) és az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) eredményesen támogatta-e a fiatalok 
foglalkoztatását és foglalkoztathatóságát. 

Területi alapú 
tartalomkorlátozás Különjelentés 

A határokon átnyúló e-kereskedelem előtt álló akadályok felszámolására és a 
fogyasztói jogok védelmére irányuló jogalkotási keret, valamint a Bizottság és a 
tagállamok által e téren hozott intézkedések eredményességének értékelése. 

Magánnyugdíjak Különjelentés 
Annak vizsgálata, hogy az uniós intézkedések eredményesen biztosították-e a 
nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát a magánnyugdíjak támogatásával, beleértve 
a foglalkoztatói nyugdíjakat (II. pillér) és az egyéni nyugdíjakat (III. pillér). 
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Stratégiai 
prioritás 

és a közzététel 
tervezett éve 

Feladat neve Terméktípus Feladat célkitűzése 

Az Unió 
biztonságát 

érintő 
fenyegetésekkel 

szembeni 
ellenálló 

képesség, 
valamint 

a szabadság, a  
demokrácia és a 

jogállamiság 
európai 

értékeinek 
tiszteletben 

tartása 

2023 

Élelmiszer-ellátási lánc a 
Covid19-járvány idején Különjelentés 

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

A fejlesztési támogatás 
programozása Különjelentés 

Annak értékelése, hogy az Unió jól meghatározott stratégia alapján osztotta-e ki 
a 2021–2027-es időszakra szóló fejlesztési támogatását, és jó minőségű 
támogatási programokat dolgozott-e ki. 

A védelmi célú kutatásra 
irányuló előkészítő intézkedés 
(PADR) 

Különjelentés 
Annak értékelése, hogy a PADR eredményes volt-e az uniós tagállamok 
kutatásban és technológiában érdekelt szereplői közötti együttműködés 
finanszírozására és ösztönzésére szolgáló mechanizmusok tesztelése terén. 

Reflektorfény kezdeményezés Különjelentés 
Annak értékelése, hogy a közös EU–ENSZ Reflektorfény kezdeményezéshez 
nyújtott uniós hozzájárulás hatékony módot kínál-e a nők és a lányok elleni 
erőszak (VAWG) kezelésére világszerte. 

Európai Külügyi Szolgálat Különjelentés 
Annak értékelése, hogy az EKSZ megfelelő eszközökkel rendelkezik-e ahhoz, hogy 
eredményesen elősegíthesse a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) 
koherenciáját. 

Egyenlőség a 
fogyatékossággal élők 
számára 

Különjelentés 
Annak vizsgálata, hogy az uniós fogyatékosságügyi stratégia és az uniós 
finanszírozás hozzájárult-e a fogyatékossággal élő személyek szükségleteinek 
kezeléséhez. 
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2024 

A migráció kiváltó okainak 
kezelése Afrikában Különjelentés 

Annak értékelése, 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 Különjelentés 

A 27/2018. sz. különjelentésben megfogalmazott ajánlások hasznosulásának 
vizsgálata és a Törökországi Menekülteket Támogató Eszköz (FRiT) első 
részletének fejlesztési ága kapcsán elért eredmények értékelése. 

Polgárok, egyenlőség, jogok 
és értékek program Különjelentés 

Annak értékelése, hogy a Bizottság eredményesen ellenőrzi-e, hogy a Polgárok, 
egyenlőség, jogok és értékek program keretében kiosztott uniós források – 
céljuknak megfelelően – az uniós értékek előmozdítását szolgálják-e.  

Katonai mobilitás Különjelentés 

Annak értékelése, hogy a katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési terv – amely 
az Unió stratégiai autonómiájának előfeltétele – jó úton halad-e ahhoz, hogy 
elősegítse a gyors és zökkenőmentes katonai mozgásokat az Unión belül és kívül 
egyaránt. 

Jogállamiság az Unióban Különjelentés 
Annak vizsgálata, hogy amennyiben sérül a jogállamiság, az új jogállamisági (RoL) 
feltételrendszer eredményes eszközt jelent-e a kohézió területén az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmére. 

Az Európában lévő 
menekültekre irányuló 
kohéziós fellépés (CARE) 

Különjelentés 
Annak vizsgálata, hogy a tagállamok eredményesen, hatékonyan és gazdaságosan 
használták-e fel az Európai Unió CARE/FAST kohéziós politikai alapjait az Ukrajna 
elleni orosz invázió elől menekülő menekültek támogatására. 



 11 

 

Stratégiai 
prioritás 

és a közzététel 
tervezett éve 

Feladat neve  Terméktípus Feladat célkitűzése 

A menekültek integrációja az 
Unióban Különjelentés 

Annak értékelése, hogy a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból 
finanszírozott projektek hatékonyak voltak-e, és lehetővé tették-e a harmadik 
országbeli állampolgárok tényleges integrációját. 

Jogállamisági jelentések Áttekintés A jogállamisági felülvizsgálati ciklus áttekintése, különös tekintettel az éves 
jogállamisági jelentésre. 
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Stratégiai 
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Éghajlatváltozás, 
környezet és 
természeti 

erőforrások 

 

2023 

Éghajlatváltozás és fejlesztési 
támogatás Különjelentés 

Annak értékelése, 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.  

Talajvédelem és trágyakezelés Különjelentés 
Annak értékelése, hogy a KAP és a nitrátirányelv vonatkozó rendelkezései 
lehetővé teszik-e az Unió számára a fenntartható talajgazdálkodás megvalósítását 
és a hígtrágya túlzott koncentrációjának megelőzését. 

Veszélyes hulladék Áttekintés 
A veszélyes hulladékok Unión belüli keletkezésével, újrahasználatával, 
újrafeldolgozásával és címkézésével, valamint harmadik országokba történő 
szállításával kapcsolatos helyzet bemutatása. 

Intermodális áruszállítás Különjelentés Annak értékelése, hogy az intermodális árufuvarozás céljára nyújtott uniós 
szabályozási és pénzügyi támogatás eddig eredményes volt-e. 

Éghajlat-politikai célok Különjelentés 

Annak felmérése, hogy milyen mértékben sikerült elérni a 2020. évi éghajlat- és 
energiapolitikai célokat, és egyben annak értékelése, hogy az Unió éghajlat- és 
energiapolitikai irányítási kerete szilárd alapot nyújt-e a 2030. évi célok 
eléréséhez. 

Állatok szállítása Áttekintés Az élő állatok tagállamok közötti és harmadik országokba történő szállításának 
áttekintése, valamint az állatszállítás fő okainak elemzése. 

Körforgásos gazdaság Különjelentés Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a körforgásos gazdaság tervezési és 
termelési szakaszaira nyújtott támogatás eredményességének vizsgálata. 
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Stratégiai 
prioritás 

és a közzététel 
tervezett éve 

Feladat neve  Terméktípus Feladat célkitűzése 

Kék energia és integrált 
tengerpolitika Különjelentés A tengeri megújuló energia fejlesztésének értékelése a tengeri területrendezés és 

a tengeri környezet védelme összefüggésében. 

Intelligens városok Különjelentés Annak értékelése, hogy a világítótorony-projektek eredményesen hozzájárultak-e 
az uniós városok intelligensebbé tételéhez. 

Akvakultúra Különjelentés 

Annak vizsgálata, hogy a Bizottság és a tagállamok megfelelő feltételeket 
teremtettek-e az akvakultúra-ágazat fenntartható növekedésének 
támogatásához, hogy elérték-e célkitűzéseiket, és hogy a tagállamok 
gondoskodtak-e az uniós források hatékony felhasználásáról. 

Bioüzemanyagok Különjelentés 
A fenntartható bioüzemanyagok bevezetéséhez nyújtott uniós támogatás 
értékelése a fenntartható erőforrások felhasználása és az azok elterjedéséhez 
való hozzájárulás jelentősége tekintetében. 
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Stratégiai 
prioritás 

és a közzététel 
tervezett éve 

Feladat neve  Terméktípus Feladat célkitűzése 

Éghajlatváltozás, 
környezet és 
természeti 

erőforrások 

 

2024 és az azt 
követő évek 

A személygépjárművek szén-
dioxid-kibocsátása Különjelentés 

Annak értékelése, hogy a gépjárművek kibocsátásaira vonatkozó beszámolás 
megbízható-e és lehetővé teszi-e a kapcsolódó bírságok helyes és időben történő 
beszedését, továbbá a gyártók számára biztosított rugalmasság hatásának 
vizsgálata, valamint a laboratóriumi tesztkörülmények között mért és a valós 
kibocsátás közötti szakadék nagy adathalmazok révén történő értékelése. 

Az energiaellátás biztonsága 
az Unióban Különjelentés 

Annak értékelése, hogy az infrastruktúrára, a nagykereskedelmi piacokra és a 
fejlesztési tervekre irányuló támogatása és az azokba történő beruházások révén 
az Unió a 2030-ra és 2050-re vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzésekkel 
összhangban megvalósítja-e a villamosenergia- és gázellátás biztonságát. 

KAP stratégiai tervek Különjelentés Annak értékelése, hogy a tagállamok jóváhagyott stratégiai terveinek kialakítása 
és tartalma megfelel-e a zöldebb KAP-ra irányuló szakpolitikai célkitűzésnek. 

A tengervíz minősége Különjelentés 

A tengerszennyezés csökkentésére irányuló uniós fellépések koherenciájának és 
eredményességének értékelése, valamint annak vizsgálata, hogy az Unió 
felhasználja-e a sikeres tapasztalatokat ahhoz, hogy elérje az uniós tengervizek 
szennyezőanyag-mentességére vonatkozó 2030-as célkitűzését.  

Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás Különjelentés 

Az uniós alkalmazkodási stratégia végrehajtásának értékelése és annak vizsgálata, 
hogy az alkalmazkodás finanszírozásának az uniós költségvetésben való általános 
érvényesítése kapcsán figyelembe vették-e az éghajlatváltozás jelenlegi, illetve 
előre jelzett jövőbeli hatásait. 

Biogazdálkodás Különjelentés A biogazdálkodáshoz nyújtott uniós támogatás értékelése az uniós éghajlat-
politikai és környezetvédelmi célkitűzésekhez való hozzájárulás szempontjából. 
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Feladat neve  Terméktípus Feladat célkitűzése 

Városi szennyezés Különjelentés A városi területek levegő-, zaj- és fényszennyezése elleni küzdelmet célzó uniós 
szabályok és uniós finanszírozású projektek eredményességének értékelése. 

Gázinfrastruktúra Különjelentés 

Annak értékelése, hogy a kohéziós politika, az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz, illetve az RRF révén végrehajtott, a földgáz szállítására és tárolására 
szolgáló infrastruktúrára irányuló uniós finanszírozású beruházások 
eredményesen hozzájárulnak-e az Unió energiabiztonságához a gázellátás 
tekintetében.  

Intelligens energiahálózatok 
és fogyasztásmérők Különjelentés 

Annak értékelése, hogy az Unió eredményesen hozzájárul-e az intelligens 
energiahálózatok és fogyasztásmérők bevezetéséhez, amelyek kulcsszerepet 
játszanak az Unió 2030-ra és 2050-re kitűzött éghajlat- és energiapolitikai 
céljainak elérésében. 

Az energiaforrások tervezése Különjelentés 

Annak értékelése, hogy a Bizottság megfelelő monitoringrendszereket vezetett-e 
be annak biztosítására, hogy a tagállamok energiaforrás-tervezése eredményes 
legyen és megfeleljen az uniós energiabiztonsági keretnek, valamint hogy 
eredményesen koordinálta-e az energiauniónak a gázellátás diverzifikálására és a 
készletek felhalmozására irányuló célkitűzését. 
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prioritás 
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Feladat neve  Terméktípus Feladat célkitűzése 

Költségvetési 
politikák és 

közfinanszírozás 
az Unióban 

 

2023 

Uniós bankfelügyelet Különjelentés Bizonyosság nyújtása a jelentős hitelintézetek Európai Központi Bank általi 
felügyelete irányításának működési hatékonyságáról.  

Gazdasági kormányzás Áttekintés 

Korábbi ellenőrzési munkánk áttekintése a világjárványból és az ukrajnai 
háborúból eredő új realitás és következmények fényében, valamint a gazdasági 
kormányzás lehetséges változásainak azonosítása. Az áttekintés az uniós 
gazdasági koordináció jövőjével kapcsolatos kockázatokra, kihívásokra és 
lehetőségekre hívja fel a figyelmet az uniós gazdasági koordináció – valószínűleg 
2023 folyamán megvalósuló – reformjáról folyó megbeszélések során történő 
felhasználás céljára. 

A 2021 utáni költségvetési 
galaxis Különjelentés 

Az Unió pénzügyi struktúrája jelenlegi kialakításának értékelése, amely kiterjed a 
2021–2027-es többéves pénzügyi keret (TPK) és az NGEU által előidézett 
változások elemzésére is. 

Külföldi közvetlen 
tőkebefektetés Különjelentés 

Kiinduló áttekintés a közvetlen külföldi befektetések (FDI) átvilágítási 
mechanizmusairól szóló (EU) 2019/452 rendelet végrehajtásának 
eredményességéről.  

Az uniós források 
visszafizettetése Különjelentés Az annak biztosítására hivatott bizottsági rendszerek értékelése, hogy az Unió 

eredményesen és időben visszafizettesse a szabálytalanul elköltött forrásokat. 
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Költségvetési 
politikák és 

közfinanszírozás 
az Unióban 

 

2024 

Káros adóverseny az Unióban Különjelentés 
Az Unióban végrehajtott adócsalás, adókijátszás és adókikerülés elleni küzdelem 
érdekében a Bizottság által hozott szakpolitikai és szabályozási intézkedések 
kialakításának, végrehajtásának és eredményességének értékelése.  

Európai Stratégiai Beruházási 
Alap Különjelentés 

Annak értékelése, hogy az ESBA milyen általános teljesítményt ért el azt illetően, 
hogy további beruházásokat és magántőkét mozgósítson a piaci hiányosságok és 
az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek kezelése és ezáltal a gazdasági 
növekedés fellendítése érdekében.  
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Egyéb 

 

2023 

Az uniós alapok kezelésének 
digitalizációja Áttekintés 

Az uniós alapok kezelése és kontrollja digitalizációjának, az ahhoz kapcsolódó 
kockázatoknak és kihívásoknak, valamint az ellenőrzésre gyakorolt hatásainak 
elemzése.  

Borágazat Különjelentés 
Annak vizsgálata, hogy a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására 
vonatkozó uniós keret javította-e a szőlőtermelők versenyképességét és 
fenntarthatóságát. 

A jogalkotóknál végzett 
lobbitevékenység Különjelentés 

Annak értékelése, hogy az uniós átláthatósági nyilvántartás eredményes eszköz-e 
az uniós szakpolitikákat és döntéshozatalt érintő lobbitevékenység 
átláthatóságának biztosításához. 

Közbeszerzés Különjelentés 
Annak értékelése, hogy a Bizottság és a tagállamok eredményesen azonosították 
és kezelték-e az átlátható és versenyképes közbeszerzés akadályait a belső 
piacon. 

A kohéziós kiadások 
szabályszerűsége  Áttekintés A 2014–2020-as időszakban a kohéziós politikára fordított uniós kiadások 

szabályszerűségére vonatkozó ellenőrzési megállapításaink áttekintése. 
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2024 és az azt 
követő évek 

A Covid és az uniós 
ügynökségek Különjelentés 

Annak értékelése, 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. Ezen belül külön vizsgáljuk, hogy sikerült-e időben és hatékonyan 
kiigazítaniuk munkamódszereiket. 

A fogyasztók élelmiszeripari 
termékekbe vetett bizalma Különjelentés 

Az arra irányuló uniós fellépések eredményességének értékelése, hogy az 
élelmiszerek címkézése összhangban legyen a tartalommal és ne legyen 
félrevezető. Az ellenőrzés azt is értékelni fogja, hogy a jelenlegi jogszabályok 
biztosítják-e a mai fogyasztók által igényelt információkat. 

Közúti közlekedésbiztonság Különjelentés 
Azon uniós célkitűzés (az úgynevezett „zéró-elképzelés”) elérésére irányuló uniós 
intézkedések értékelése, amelynek célja, hogy 2050-ig csaknem nullára 
csökkenjen a közúti halálesetek száma. 

Az egészségügy digitalizálása Különjelentés 

A digitális egészségügyi kezdeményezés és az e-egészségügyi adattér 
előkészítésére irányuló intézkedések és programok vizsgálata. Az ellenőrzés 
értékelni fogja az eddig elért eredményeket, valamint a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz tervezett kiadásai és a többéves pénzügyi keret kiadásai 
közötti kiegészítő jelleget. 

Távoli irányítás Különjelentés Annak értékelése, hogy a DG ECHO „távoli irányítás” révén történő humanitárius 
segítségnyújtása kellően indokolt, eredményes és hatékony-e.  
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Kötelezettségszegési eljárások Különjelentés 

Annak értékelése, hogy az Európai Bizottság hogyan felügyeli az uniós jog 
tagállamok általi alkalmazását, különös tekintettel arra, hogy a 
kötelezettségszegési eljárások hogyan segítik elő az uniós jognak való megfelelés 
előmozdítását és érvényesítését. 

Egészségügyi rendszerek a 
partnerországokban Különjelentés 

A fejlődő országok egészségügyi rendszereihez nyújtott uniós támogatás 
hatékonyságának és eredményességének értékelése, beleértve a Bizottság 
egészségüggyel kapcsolatos globális kezdeményezésekhez való pénzügyi és 
irányítási hozzájárulását is. 

Az uniós intézmények 
igazgatási teljesítménye Áttekintés Az uniós intézmények meglévő igazgatásiteljesítmény-mérési kereteinek 

áttekintése, különös tekintettel hatókörük teljességének értékelésére. 
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MAGUNKRÓL 

Intézményünk az Unió külső ellenőre. A Számvevőszék testülete 
tagállamonként egy-egy tagból áll, őket az Unió összes országából 
származó mintegy 950 munkatárs támogatja. A luxembourgi székhelyű 
Számvevőszék 1977-ben kezdte meg működését, és 1993-ban vált uniós 
intézménnyé. 

Értékeink a következők: függetlenség, feddhetetlenség, objektivitás, 
átláthatóság és professzionalizmus.  

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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KIADVÁNYAINK 
Eredményeinket a következő kiadványokban ismertetjük: 

— éves jelentés, amely a megbízhatósági nyilatkozat mellett a többéves pénzügyi keret egyes területeire, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre és 
a teljesítménnyel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó fejezeteket is tartalmaz; 

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

— 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 a Tanács felhasznál az uniós jogszabályok és más határozatok elfogadása során. 
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Az iparjogvédelem alatt álló szoftverek és dokumentumok – pl. szabadalmak, márkajelzések, bejegyzett formatervezési minták, logók és nevek – nem tartoznak a Számvevőszék 
továbbfelhasználási politikájának hatókörébe.

Az Európai Uniónak az europa.eu címtartomány alá tartozó intézményi weboldalai külső oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Ezek nem tartoznak a Számvevőszék 
hatáskörébe, ezért ajánlott elolvasni az ott közzétett adatvédelmi és szerzői jogi rendelkezéseket.

Az Európai Számvevőszék logójának használata 
Az Európai Számvevőszék logója kizárólag a Számvevőszék előzetes hozzájárulásával használható fel.

eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
eca.europa.eu
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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