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Tisztelt Elnök úr!  

Tisztelt Képviselők és  

a Tanács Elnökségének képviselői!  

Tisztelt Oettinger Biztos Úr! 

Hölgyeim és uraim!  

 

Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma Önökkel, tisztelt kollégámmal, Lazaros Lazarou úrral együtt, és az Európai 

Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésével elindíthatjuk az idei zárszámadási eljárást. Mi a célja 

ma délutáni találkozónknak? Az, hogy megosszak Önökkel egy pillanatfelvételt az Unió pénzügyi irányításáról. Éves 

jelentésünkben – elsősorban a megbízhatósági nyilatkozatban – azt értékeljük, hogy az Önök által, az Európai Parlament 

által tavaly költségvetésbe vett összegek elköltése jogszerű, szabályos és persze eredményes volt-e. 

2018-ra nézve ellenőriztük az Unió konszolidált éves beszámolóját. Véleményünk szerint az minden lényeges 

szempontból híven tükrözi az Unió pénzügyi helyzetét, és nem fordultak elő benne lényeges hibás állítások, más szóval: 

hitelesítő véleményt bocsátottunk ki. 

Másodszor: az uniós költségvetésbe beáramló bevételeket illetően nem észleltünk lényeges hibaszintet. 

Harmadszor: a kiadásokat illetően a hibaszintet 2,6%-ra1 becsültük. Ez azt jelenti, hogy becslésünk szerint a kifizetések 

2,6%-át nem kellett volna kifizetni az uniós költségvetésből, mert azt nem az uniós jogszabályoknak megfelelően 

használták fel. E becslés átfogó jellege azonban elfed egy fontos különbséget: az alapok folyósításának módja nagyban 

befolyásolja a hibakockázatot. 

Az Unió költségvetésének mintegy felét2 kitevő, összetett szabályok alá tartozó kiadások, főként a „visszatérítésen 

alapuló kifizetések” esetében, ahol a kedvezményezetteknek költségnyilatkozatot kell benyújtaniuk a felmerült 

elszámolható költségekről – ilyenek például a kutatási projektek, a foglalkoztatással kapcsolatos projektek, a regionális 

és vidékfejlesztési projektek, valamint a nem uniós országokban zajló fejlesztési projektek – a hibaszint becslés szerint 

4,5%. 

Az egyszerűbb szabályok alá eső kiadások esetében azonban a hibakockázat alacsonyabb, főként a „jogosultságalapú 

kifizetések” esetén, amikor a kedvezményezettek akkor részesülnek kifizetésben, ha megfelelnek bizonyos 

feltételeknek – ilyenek a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen támogatások, az igazgatási kiadások, a 

                                                      
1 Alsó határérték: 1,8%, becsült hibaszint: 2,6%, felső határérték: 3,4%. Éves jelentés, 1.15 
2 50,6%. 



 

3 

hallgatói ösztöndíjak vagy a nem uniós országoknak nyújtott költségvetési támogatások. Más szóval az ellenőrzött 

sokaság mintegy 50%-a nem tartalmaz lényeges hibát. 

Ezért adtunk már a harmadik egymást követő évben korlátozott véleményt a kifizetésekről. Úgy is mondhatnánk: 

„minden rendben, de…” Biztató jelnek tekintjük, hogy a Bizottság és a tagállamok folytatják az előző két évben 

megfigyelt előrelépéseket. Számvevőink kedvezően tudtak nyilatkozni az alacsony kockázatú területekről, ugyanakkor a 

magas kockázatú területeken továbbra is komoly megoldandó kérdések maradtak. 

Többéves stratégiánk részeként a Számvevőszék azt tűzte ki céljául, hogy megbízhatósági nyilatkozatát az igazoló 

jelentésen alapuló megközelítésre alapozza, vagyis a jövőben a Bizottság vezetőségi nyilatkozatára nézve kívánunk 

biztosítékot nyújtani, amely nyilatkozat a Bizottság saját ellenőrzésein, valamint megosztott irányítás esetén nemzeti 

szinten végzett ellenőrzéseken alapul. 

Ezért haladást értünk el a Bizottsággal való együttműködésben afelé, hogy megteremtsük az igazoló jelentésen alapuló 

megközelítés feltételeit. Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Oettinger biztos úrnak a támogatásáért, 

és örömmel nézek az utódjával folytatott együttműködés elé. Meggyőződésem szerint „út akkor lesz, ha kitapossuk”, 

vagyis konkrét, először talán csak szerény lépéseket kell tennünk, hogy elérjük a józan ész diktálta célt, azt, hogy 

támaszkodni tudjunk a mások által már elvégzett munkára. 

Igen tisztelt Képviselők! Éves jelentésünk egyes fejezetei, amelyek valamennyi uniós nyelven rendelkezésre állnak, 

mélyrehatóbb betekintést nyújtanak a többéves pénzügyi keret egyes fejezeteire vonatkozó következtetéseinkbe és 

ajánlásainkba. Két héttel ezelőtt már volt alkalmam részletesen megvilágítani az egyes fejezeteket a Költségvetési 

Ellenőrző Bizottság előtt. Mivel sokan Önök közül jelen voltak akkor, így ezekbe a részletekbe nem mennék újra bele. 

Hölgyeim és uraim!  

Van azonban egy pont, amelyet nem tudok eléggé hangsúlyozni, és ez a következő: keresztútra értünk, új jogalkotási 

ciklus kezdődik, folyamatban van egy tagállam kilépése az Unióból, a többi 27 tagállam pedig a 2021 és 2027 közötti 

többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások utolsó szakaszába ért. Az Európai Számvevőszék munkája, amelynek 

eredményeit ma bemutattam Önöknek, tanúsítja, hogy a fennálló számos gond ellenére az Unió már a harmadik 

egymást követő évben eleget tesz a közpénz elköltésekor elvárható magas elszámoltathatósági és átláthatósági 

követelményeknek. Várakozásunk szerint a hivatalba lépő új Bizottság és a tagállamok készek folytatni eddigi 

törekvéseinket, és azokra építeni. És ebben mindannyiuk segítségére számítunk. 

Köszönöm figyelmüket!  


