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A SZÁMVEVŐSZÉK

Az Európai Számvevőszék az Európai Unió pénzügyeinek ellenőrzéséért felelős.
A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként elősegíti az Unió pénzügyi
gazdálkodásának javítását, és egyben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek
független őre.

JOGALAP

— Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 285–287. cikke.

— Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete
(2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi
szabályokról (lásd különösen a külső ellenőrzésről és a mentesítésről szóló,
XIV. címet).

FELÉPÍTÉS

A. Összetétel
1. A tagok száma
Tagállamonként egy tag (a Nizzai Szerződés tette hivatalossá az eddig csak elismert
eljárást), így elvileg 27[1].
2. Követelmények
A Számvevőszék tagjai:
— országukban külső ellenőrzést végző szervekhez tartoznak vagy tartoztak, vagy

rendelkeznek az ehhez a hivatalhoz szükséges különleges képesítéssel;

— függetlenségükhöz nem férhet kétség.

3. Kinevezési eljárás
A Számvevőszék tagjait:
— minősített többséggel a Tanács nevezi ki;

— az egyes tagállamoknak az őket megillető helyre vonatkozó ajánlása alapján;

— a Parlamenttel folytatott konzultációt követően.

[1]Jelenleg csak 26 tag van jelen, mivel a portugál álláshely több mint egy éve (a dokumentum írásakor, 2022 decemberében)
betöltetlen.
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B. Hivatali idő
1. Időtartam
Hat év, megújítható.
2. Jogállás
A Számvevőszék tagjaira ugyanazok a kiváltságok és mentességek vonatkoznak, mint
a Bíróság bíráira.
3. Feladatok
A Számvevőszék tagjai feladataik ellátása során teljes mértékben függetlenek. Ez a
következőket jelenti:
— nem kérhetnek és fogadhatnak el külső utasításokat;

— tartózkodniuk kell a feladataikkal összeegyeztethetetlen cselekedetektől;

— semmilyen egyéb – akár kereső, akár ingyenesen végzett – szakmai
tevékenységet nem folytathatnak;

— ha megsértik ezeket a feltételeket, a Bíróság elmozdíthatja őket hivatalukból.

C. Szervezet
A testület maga választja meg tagjai közül elnökét hároméves, megújítható időtartamra.
A Számvevőszék öt kamara köré épül, amelyek különböző kiadási és bevételi
területekért felelősek:
— I. kamara: Természeti erőforrások fenntartható használata;

— II. kamara: Kohéziós, növekedési és társadalmi befogadási beruházások;

— III. kamara: Külső fellépések, biztonságpolitika és jogérvényesülés;

— IV. kamara: Piacszabályozás és versenyalapú gazdaság;

— V. kamara: Az Európai Unió finanszírozása és igazgatása.

Mindegyik kamarának két fő feladatköre van: egyrészt különjelentések, különálló
éves jelentések és vélemények elfogadása; másrészt észrevétel-tervezetek készítése
az Unió általános költségvetéséről és az Európai Fejlesztési Alapról szóló
éves jelentésekhez, valamint véleménytervezetek előterjesztése, amelyeket a
Számvevőszék teljes testülete fogad el.
A luxembourgi székhelyű Számvevőszék mintegy 950 főt foglalkoztat.

HATÁSKÖRÖK

A. A Számvevőszék által végzett ellenőrzések
1. Feladatkörök
A Számvevőszék megbízása kiterjed az Unió vagy bármely uniós szerv minden
bevételi és kiadási elszámolásának vizsgálatára. A Számvevőszék által végzett
ellenőrzések célja az, hogy kellőképpen megbizonyosodjon:
— az Európai Unió éves beszámolójának megbízhatóságáról (pénzügyi ellenőrzés);
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— az elszámolás alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről
(szabályszerűségi ellenőrzés); valamint

— a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről (teljesítmény-
ellenőrzés).

2. Ellenőrzési módszerek
A Számvevőszék ellenőrzései folyamatosak; az adott pénzügyi évre vonatkozó
elszámolások lezárása előtt is elvégezhetők. Az ellenőrzés a nyilvántartásokon alapul,
és a helyszínen is elvégezhető:
— az uniós intézményekben és ügynökségeknél;

— az Unió nevében bevételt vagy kiadást kezelő szerveknél;

— az uniós költségvetésből kifizetésben részesülő bármely természetes vagy jogi
személynél.

A tagállamokban az ellenőrzést a nemzeti legfőbb ellenőrző intézményekkel
kapcsolatot tartva végzik el. Az ellenőrzöttek kötelesek továbbítani a
Számvevőszéknek minden olyan dokumentumot vagy információt, amelyet a
Számvevőszék szükségesnek ítél megbízatása teljesítéséhez.
A Számvevőszék nem rendelkezik vizsgálati hatáskörrel. Ezért a lehetséges csalási
és korrupciós eseteket az Európai Csalás Elleni Hivatalnak és/vagy az Európai
Ügyészségnek jelenti, amelyek ezt követően saját hatáskörüknek megfelelően kezelik
az ügyeket.
3. Ellenőrzési jelentések
Ellenőrzései alapján a Számvevőszék a következő dokumentumokat teszi közzé:
— az uniós költségvetés és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról szóló éves

jelentések – ideértve a megbízhatósági nyilatkozatot is –, a megfelelésre és a
szabályszerűségre összpontosítva (legkésőbb november 15-ig);

— Az uniós költségvetés 2019–2021-es időszakra vonatkozó teljesítményéről szóló
éves jelentések (2022-től kezdődően a teljesítményszempontját újra beépítik a
rendes éves jelentésbe);

— különálló éves jelentések az uniós ügynökségekre, a decentralizált szervekre és
a közös vállalkozásokra vonatkozóan;

— különjelentések általános érdeklődésre számot tartó témákról, különös tekintettel
a hatékony és eredményes pénzgazdálkodással, valamint adott kiadási vagy
szakpolitikai területekkel kapcsolatos kérdésekre;

— a szakpolitikák és irányítási témák széles körével foglalkozó felülvizsgálatok,
amelyek még nem ellenőrzött területeket vagy kérdéseket elemeznek, vagy
bizonyos témák ténybeli alapjait állapítják meg.
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B. Tanácsadói hatáskörök
A többi intézmény – ha szükségesnek ítéli – az EUMSZ 287. cikkének (4) bekezdése
alapján kikérheti a Számvevőszék véleményét. A Számvevőszék véleményét kötelező
kikérni, ha a Tanács:
— költségvetési rendeletet alkot, amelyben meghatározza a költségvetés

elkészítésére és végrehajtására, valamint az elszámolások benyújtására és
ellenőrzésére vonatkozó eljárást;

— meghatározza azokat a módszereket és azt az eljárást, amelyek során az Unió
saját forrásait a Bizottság rendelkezésére bocsátják;

— szabályozza a pénzügyi ellenőrök, engedélyezésre jogosult tisztviselők
(utalványozók) és számvitelért felelős tisztviselők (könyvelők) felelősségét; vagy

— csalás elleni intézkedéseket fogad el.

A SZÁMVEVŐSZÉK 2021. ÉVI ÉVES JELENTÉSEI

A. A Számvevőszék 2021-re vonatkozó éves jelentése
A kiadások tekintetében az összesített hibaarány a 2020-as 2,7%-ról 2021-ben 3%-ra
nőtt. A vizsgált kiadások 63%-a magas kockázatú volt, ami főként költségtérítés-alapú
kifizetéseket jelent, amelyekre összetett szabályok és támogathatósági kritériumok
vonatkoznak. Az ilyen típusú kifizetésekre gyakran a kohéziós politika és a
vidékfejlesztési programok keretében kerül sor, amelyeket a Bizottság és a tagállamok
között megosztott irányítással kezelnek.
E kifizetéstípus hibaaránya 4,7%-ra becsülhető (szemben a 2020. évi 4,0%-kal és a
2019. évi 4,9%-kal), ami meghaladja a lényegességi küszöböt, így azt „áthatónak”
minősítették. A Számvevőszék ezért a harmadik egymást követő évben elutasító
véleményt adott a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók szabályszerűségéről (a
2016–2018 közötti időszakban adott korlátozott vélemény helyett), kiemelve azokat a
tartósan fennálló problémákat, amelyekkel foglalkozni kell.
A rendes uniós költségvetés kiadásainak ellenőrzése mellett a Számvevőszék külön
véleményt adott ki a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Alap (RRF) kiadásairól. Ezt
az alap élettartama alatt végig folytatni fogja. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési
Eszközből származó finanszírozás folyósítására bizonyos mérföldkövek és célok
elérését követően kerül sor. A számvevőszéki ellenőrzés arra összpontosított, hogy
a Bizottság elegendő és megfelelő bizonyítékokat gyűjtött-e annak értékeléséhez,
hogy milyen mértékben sikerült elérni a mérföldköveket. Spanyolország 2021-ben
11,5 milliárd EUR összegű egyszeri kifizetésben részesült, miután teljesítette a
reformokhoz kapcsolódó 52 mérföldkövet. A Számvevőszék megállapította, hogy az
egyik mérföldkő nem teljesült kielégítően, de ennek hatását jelentéktelennek ítélte.
Ugyanakkor arra a következtetésre jutott, hogy a Bizottság még nem rendelkezett
olyan módszerrel, amellyel számszerűsíteni lehetne a mérföldkő vagy cél elérésének
elmulasztásából eredő hatást, és meg lehetne határozni az emiatt felfüggesztendő
összeget.
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B. Az Európai Számvevőszék jelentése az uniós költségvetés teljesítményéről –
2021 végi állapot
2019-re, 2020-ra és 2021-re vonatkozóan a Számvevőszék egy hároméves kísérleti
projekt részeként két részre osztotta éves jelentését: egyrészt az uniós beszámolók
megbízhatóságára, valamint az alapul szolgáló tranzakciók jogszerűségére és
szabályszerűségére összpontosító éves jelentésre, másrészt pedig az uniós
költségvetési kiadási programok teljesítményéről szóló jelentésre. Ezzel eleget tett a
Tanács és a Parlament – konkrétan a Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT) –
kérésének az uniós kiadási programok teljesítményének alaposabb elemzése
érdekében, amely feladattal a teljesítmény kérdéseinek szentelt különjelentésekben a
Számvevőszék is foglalkozik. E felosztás révén nagyobb hangsúlyt kaptak az uniós
költségvetés révén elért eredmények, és lehetővé vált a Bizottság éves irányítási és
teljesítményjelentésének figyelembevétele. Ezt a jelentést csak az adott pénzügyi évet
követő év júniusának végén teszik közzé, ezért a Számvevőszék éves jelentése nem
tér ki rá. A Számvevőszék azonban a 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó jelentésétől
kezdődően megszünteti az éves teljesítményjelentést, és a teljesítményre vonatkozó
szempontokat újra az éves jelentés 3. fejezetébe építi be.
A 2021. évi teljesítményjelentés azt elemzi, hogy az uniós költségvetés hogyan teljesít
öt horizontális szakpolitikai prioritás általános érvényesítése tekintetében a 2021–
2027-es többéves pénzügyi keret programjaiban, nevezetesen i. az éghajlatváltozás
elleni küzdelem, ii. a biológiai sokféleség megőrzése, iii. a nemek közötti egyenlőség,
iv. az ENSZ fenntartható fejlődési céljai és v. a digitális átállás tekintetében.
A jelentés azt is megvizsgálja, hogy a Bizottság teljesítménymérési kerete megfelelően
méri-e az uniós költségvetés hozzájárulását a horizontális prioritásokhoz. A Bizottság
nyomon követi az éghajlattal, a biológiai sokféleséggel és a nemek közötti
egyenlőséggel kapcsolatos kiadásokat (az utóbbira vonatkozó módszertana kevésbé
kidolgozott, mint a másik két terület esetében).

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Számvevőszéket 1977-ben hozták létre a Parlament kezdeményezésére, 1993-ban
pedig teljes jogú európai uniós intézménnyé avatták. Azóta a Számvevőszék segíti
az EP-t és a Tanácsot a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos
szerepének gyakorlásában. Az éves jelentés és a különjelentések képezik a Parlament
által folytatott éves mentesítési eljárás alapját.
A Számvevőszék tagjait felkérik, hogy bizottsági üléseken ismertessék jelentéseiket,
és válaszoljanak az európai parlamenti képviselők által feltett kérdésekre, elsősorban a
Parlament CONT bizottságában, de a CONT bizottság egy vagy több szakbizottsággal
tartott együttes ülésein is, vagy néha – a CONT bizottság korlátozott érdeklődésére
számot tartó esetekben – csak egy szakbizottságban. A Számvevőszék és a
CONT bizottság minden évben tart üléseket, amelyeken a CONT bizottság tagjai
megvitatják a Számvevőszék tagjaival politikai prioritásaikat, a Számvevőszék éves
munkaprogramját, az együttműködés részletes szabályait stb. A Számvevőszék elnöke
évente egyszer részt vesz a Parlament Bizottsági Elnökök Értekezletének ülésén, hogy
ismertesse a Számvevőszék éves munkaprogramját, és felkérje az összes bizottságot,
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hogy nyújtsák be a következő programozási időszakra vonatkozó javaslataikat.
A Parlament a Számvevőszék mentesítéséről szóló éves állásfoglalásaiban is
javaslatokat tesz e kérdésekkel kapcsolatban.
Megjegyzendő, hogy a CONT bizottság is meghallgatja a Számvevőszék tagjelöltjeit.
Ezenkívül a Számvevőszék szakértelme segítséget nyújt a képviselőknek a pénzügyi
kérdésekről szóló jogszabályok elkészítésében. A témával kapcsolatos további
információkért látogasson el a Költségvetési Ellenőrző Bizottság honlapjára.

Michaela FRANKE
12/2022
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