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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2020. május 28. 

Az Európai Számvevőszék megvizsgálja, hogy az Unió milyen 
közegészségügyi és gazdasági választ adott a koronavírus-
válságra 
 
Az Európai Számvevőszék a mai napon felülvizsgálta a 2020. évi munkaprogramját, hogy a 
koronavírus-válsággal kapcsolatos szempontokat helyezze munkájának középpontjába: 
módosította egy sor folyamatban lévő feladata hatókörét, az alkalmazott megközelítést és a 
feladatok ütemezését, továbbá úgy döntött, hogy leállít néhány, eredetileg 2020-ra tervezett 
feladatot. A Számvevőszék mint az Unió külső ellenőre két új felülvizsgálattal egészítette ki 
programját: az Unió közegészségügyi szerepvállalását, illetve a koronavírus-világjárványra adott 
gazdaságpolitikai válaszát illetően. E két felülvizsgálat révén a Számvevőszék ahhoz a nyilvános 
vitához kíván hozzászólni, hogy az Unió és tagállamai hogyan kezelték a világjárvány hatásait. 
A vizsgálatok hozzá fognak járulni a tanulságok levonásához, illetve a vitához, amely az Unió és az 
uniós szervek által a jelenlegi és a jövőbeli válságokban játszott szerepről várható. 

 
A COVID-19 világjárvány példátlan kihívások elé állította az Európai Uniót és tagállamait, és számos 
szakpolitikai területet érintett. A Számvevőszék felülvizsgálta programját, hogy a 2020. évi munkája 
révén a lehető legnagyobb mértékben, rugalmasan tudjon reagálni ezekre a kihívásokra. 
Számvevőink a megváltozott és folyamatosan változó körülményeket figyelembe véve adott 
esetben módosították megkezdett feladataik hatókörét, az alkalmazott megközelítést és a feladatok 
ütemezését. A Számvevőszék továbbá úgy határozott, hogy négy feladatot leállít, viszont 
napirendre vesz két olyan felülvizsgálatot, amely kifejezetten a COVID-19 válsággal kapcsolatos. 
 
„Az Európai Bizottság, akárcsak az uniós szakpolitikák és programok végrehajtásáért felelős más 
uniós és nemzeti szervek, jelenleg még válságüzemmódban működnek. Megértjük, hogy egyelőre 
kevéssé tudnak a mi ellenőrzéseinkkel foglalkozni, és mindent megteszünk, hogy túlterheléssel ne 
akadályozzuk a válság során végzett sürgős munkájukat – jelentette ki Klaus-Heiner Lehne, az 
Európai Számvevőszék elnöke. – Azzal, hogy a koronavírus-válság kapcsán felülvizsgáljuk 
munkaprogramunkat, azt szeretnénk elérni, hogy ellenőrzéseink és felülvizsgálataink révén hozzá 
tudjunk szólni ahhoz a nyilvános vitához, hogy az Unió és tagállamai hogyan kezelték a világjárvány 
hatásait.”  
 
A két új felülvizsgálat független, objektív és pártatlan áttekintést kíván nyújtani arról, hogy az Unió 
milyen szerepet játszott a válság kezelésében az alábbi két fő területen: 
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- A koronavírus-válságra adandó közegészségügyi válaszreakciók, azok súlyos gazdasági és 
társadalmi következményeivel együtt, Európa-szerte az uniós politikai döntéshozók és 
közigazgatások sokat hangoztatott prioritása. Az uniós reakciók már most is a figyelem 
középpontjában állnak, tekintve az Unió jogi felelőssége és a polgárok elvárásai közötti 
feszültséget, és azt, hogy a legmagasabb szinten elkerülhetetlenül élénk politikai vitákra 
kerül sor. A felülvizsgálat elsősorban arra fog irányulni, hogy a világjárványra reagálva a 
Bizottság és az uniós ügynökségek milyen intézkedéseket hoztak és milyen erőforrásokat 
használtak fel a lakosság egészségének védelmében. 

 
- A gazdasági válaszintézkedések felülvizsgálata az uniós gazdasági koordináció 

összefüggésében fog az intézkedésekre és kihívásokra összpontosítani, széleskörű 
áttekintést nyújtva az Unió és tagállamai által a világjárvány leküzdése érdekében tett 
gazdaságpolitikai intézkedésekről. A vizsgálat rá fog világítani ezek költségeire és irányítási 
mechanizmusaira, és fel fogja térképezni az uniós költségvetési és gazdasági koordináció 
azon jövőbeli kockázatait és lehetőségeit, amelyek a tagállami és uniós hatóságok által 
hozott és a közeljövőben meghozandó döntésekből erednek. 

 
Mindkét felülvizsgálat leíró áttekintést nyújt az adott terület tényeiről, és tájékoztató jellegű 
értékelést ad a pénzgazdálkodással, irányítással, átláthatósággal és elszámoltathatósággal 
kapcsolatos jelentős kérdésekről. A vizsgálatok – elsősorban nyilvánosan hozzáférhető 
dokumentációra támaszkodva – segíteni fognak a további, részletesebb ellenőrzést igénylő konkrét 
kérdések azonosításában, egyben az ilyen ellenőrzések előkészítéseként szolgálnak. 
 
 
Az Európai Számvevőszék 2020. évi, módosított munkaprogramja a honlapunkon érhető el 
(eca.europa.eu). 
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Az Európai Számvevőszék COVID-19 járvány kapcsán tett intézkedései 

Az Európai Számvevőszék megtette a szükséges lépéseket, hogy amennyire e nehéz időkben lehetséges, 
a COVID-19 járvány alatt is eredményesen elláthassuk uniós közpénzellenőrzési feladatainkat, és 
időszerű ellenőrzési jelentéseket, véleményeket és áttekintéseket készíthessünk. Hálával tartozunk 
azoknak, akik most Luxemburgban, az Európai Unióban és világszerte életeket mentenek és küzdenek 
a világjárvány ellen. Továbbra is elkötelezetten támogatjuk a luxemburgi kormány közegészség-védelmi 
politikáját. Igyekszünk enyhíteni a jelenlegi egészségügyi válság munkatársainkra gyakorolt hatását, és 
óvintézkedéseket tettünk, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük az őket és családjukat érintő 
kockázatokat. 
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