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Tisztelt Elnök [Úr/Asszony]! 

Tisztelt Miniszterek! 

Hölgyeim és uraim! 

 

Idén ünnepeljük az Európai Számvevőszék fennállásának 40. évfordulóját. Múlt hónapban az ennek 

alkalmából rendezett hivatalos ünnepségünket Kersti Kaljulaid – az Unió soros elnökségét ellátó 

Észtország elnöke –, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Parlament elnöke, valamint az uniós 

tagállamok számos képviselője is megtisztelte jelenlétével. 

Az elmúlt négy évtizedben jelentősen megváltoztak az Európai Unió politikai, pénzügyi és gazdasági 

körülményei. Ebben az összefüggésben örömmel jelenthetem, hogy jó és fontos hírekkel tudok 

szolgálni. 

A Számvevőszék szerint az Unió 2016-os beszámolója megbízható és valós képet ad. Mint 2007 óta 

minden évben, ezúttal is ellenjegyeztük a beszámolót. A bevételek 2016-ban lényeges hibáktól 

mentesek voltak. Még ennél is fontosabb azonban, hogy folyamatosan javult az Unió 

költségvetéséből teljesített kifizetések becsült hibaszintje. A 2016-ban általunk ellenőrzött uniós 

kiadások mintegy fele a 2%-os ún. lényeges hibaszint alatt maradt.  

Ennélfogva a 2016-os kifizetésekről nem elutasító, hanem korlátozott, de kedvező véleményt adtunk. 

A Számvevőszék első alkalommal ad ki kedvező – bár korlátozott – véleményt az uniós kiadásokról, 

amióta 1994-ben megkezdte az éves megbízhatósági nyilatkozatok közzétételét: ez a 

pénzgazdálkodás jelentős javulását tükrözi. Ha ez a tendencia a jövőben is tarthatónak bizonyul, akkor 

ez a véleményünk mérföldkövet jelenthet az uniós kiadások alakulásának kritikus időszakában. 

A gazdálkodóknak nyújtott közvetlen támogatások, a diákok és kutatók támogatása és a személyzeti 

költségek terén (márpedig ezek a kiadások közel a felét teszik ki az összes uniós kiadásnak) egyaránt 

2% alatt maradt a hibaszint – bár a visszatérítéseken alapuló kifizetéseknél alkalmanként találtunk 

magasabb hibaszinteket is. 

A tagállamok és a Bizottság intézkedései nagymértékben hozzájárultak az átfogó becsült hibaszint 

csökkentéséhez. Megállapításunk szerint azonban elegendő információ állt rendelkezésre ahhoz is, 

hogy számos további hiba megelőzhető, illetve észlelhető és kijavítható lehessen. Véleményünk 

szerint ezért további kontrollokra nincsen szükség, azonban ügyelni kell a meglévők megfelelő 
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végrehajtására. Ezek a tartós hiányosságok okozzák azt, hogy a költségvetés egészét tekintve a 

becslés szerint 3,1%-os hibaarány továbbra is meghaladja a 2%-os lényegességi küszöböt. 

Hadd figyelmeztessek még valamire ezzel kapcsolatban: 2016-ban minden korábbinál magasabb, 

238,8 milliárd euró volt az összes olyan kifizetés összege, amelyet az Uniónak a jövőbeli 

költségvetéseiből kell teljesítenie. A 2020-ban kezdődő új programozási időszakra készülve szükséges, 

hogy az uniós kiadások tervezésekor előtérben álljon e hátralék felszámolása és újabb hátralékok 

kialakulásának megelőzése. 

 

Hölgyeim és uraim! 

 

Polgáraink számára fontos tudni azt, hogy a közpénzek elköltése jogszerűen történik. Az emberek 

azonban éppen ennyire vagy talán még jobban szeretnék tudni, hogy mit is kaptak a pénzükért. Volt 

értelme éppen ott megépíteni egy adott utat vagy repülőteret? Csakugyan keletkeztek álláshelyek, és 

valóban nőtt a gazdaság? Hogy ezekre a kérdésekre válaszolni tudjunk, az Európai Számvevőszéknél 

egyre inkább a teljesítmény vizsgálatára összpontosítunk.  

A hibák megelőzésére, felderítésére és kijavítására irányuló kontrollrendszerek az uniós költségvetés 

számos területén javulást mutattak az elmúlt években. Ez alkalmat ad nekünk a megbízhatósági 

nyilatkozat továbbfejlesztésére: arra számítunk ugyanis, hogy a kiadások szabályszerűségét illetően a 

jövőben jobban támaszkodhatunk majd ezekre a kontrollrendszerekre.  

Így megbízhatóbb és megalapozottabb információkkal tudunk majd szolgálni Önöknek az uniós 

költségvetés ellenőrzése során. 

Ebben Önök is támogathatnak bennünket: mindannyiukat felkérem, hogy ötleteikkel és 

javaslataikkal segítsenek irányt szabni jövőbeli munkánknak. Az elmúlt hónapokban több ellenőrzési 

jelentést tettünk közzé olyan aktuális témákról, mint az ifjúsági foglalkoztatás, a menekültválság és a 

hotspot-rendszer, vagy az energiaügy és az éghajlatváltozás. Az elkövetkező hónapokban többek 

között a görög pénzügyi válságról, az egységes felügyeleti mechanizmusról és az Egységes Szanálási 

Testületről, valamint a közös agrárpolitika jövőjéről adunk majd ki újabb jelentéseket. Mindig 

nyitottak vagyunk azonban új gondolatokra, és nagy örömmel fogadnánk témajavaslataikat – akár a 

Parlament egészétől, akár egyéni alapon. 

Mi változatlanul az Unió pénzügyeinek és az uniós polgárok érdekeinek őreként fogunk fellépni. 

Továbbra is hallatjuk hangunkat: független megítélésünk alapján kiemeljük, hogy mi működik jól, 
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ellenkező esetben azonban rámutatunk a kényelmetlen igazságokra is. A mai világban, amikor az 

adatokat széles körben elferdítik és manipulálják, az Európai Számvevőszék továbbra is megbízható és 

elfogulatlan információkkal fogja szolgálni Önöket és országaik állampolgárait. 

Köszönöm szíves figyelmüket. 


