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Az Európai Únió helyzete és fő kihívásai 2016 és 
2017-ben

2016 Kihívások 2017
• Gazdasági és pénzügyi helyzet

• Elhúzódó gazdasági válság kilábalás a válságból

• Jelentős munkanélküliség csökkenő munkanélküliség

• Euró válság Görögország Euró válság konszolidációja

• Migráció

• Kapkodó, átgondolatlan, elvtelen Fokozatosan javuló helyzet,

• lépések (Balkán út lezárása, új, tartós megoldások keresése, 

• Török megállapodás, hot spot) paradigma váltás a német választások után
• Terrorizmus

• Kapkodó, ad-hoc egyedi lépések az                              fokozatosan egyeztetett fellépés 

• új eddig nem tapasztalt kihívásra

• Brexit

• Pánik hatás a nem várt döntésre, a helyzet konszolidációja

• politikai, szakmai és személyes egységes, egyeztetett fellépés a 

• okok és felelősségek keresése, veszteségek minimalizálására

• félelem a  további láncreakciótól

Page 2



Az EU mai helyzete

• A holland és francia választások pozitív kimenetele, a Brexit tárgyalások 
professzionális kezelése, az USA kiszámíthatatlan fellépése 180 fokos 
fordulatot hozott Európa és ezen belül a Bizottság saját és külső 
megítélésében.

• Európa jelenét és jövőjét, saját szerepét, feladatait tekintve 
elbizonytalanodott, politikai és személyes  felelősségre vonástól félő 
Bizottság helyett mára egy önbizalomtól duzzadó, feladatait politikai szinten 
is kibővítő, kezdeményező Bizottságot találunk, amely aktív szerepet kíván is kibővítő, kezdeményező Bizottságot találunk, amely aktív szerepet kíván 
betölteni Európa jövőjének alakításában. (lsd. Juncker szeptember 13-i 
beszéde Európa helyzetéről; 5 + 1 alternatíva előterjesztése)

• A politika végrehajtása és meghatározása mellett aktív, kezdeményező 
szerepet tölt be a szerződések őreként. A korábban elnéző vagy  csak 
rosszalló Bizottság a tagországok és a polgárok többségének támogatását 
élvezve az európai értékekre és alapelvekre (demokratikus szabadságjogok, 
jogállamiság, szolidaritás) hivatkozva most korábban elképzelhetetlen 
lépéseket (Lengyelország 7. & aktiválása) kezdeményez és hajt végre.
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Mi a Számvevőszék

• Demokratikus társadalmak fontos intézménye

• A jogállam pénzügyi lelkiismerete, amely független külső ellenőrként ellenőrzi 
a költségvetés végrehajtását

• Segíti a hatékony pénzgazdálkodás kialakítását, előmozdítja a 
transzparenciát ( Curia Rationum)
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Az Európai

Ellenőrzi az 
uniós 

pénzügyeket

Hozzájárul az 
Az uniós 
polgárok 

Az Európai Számvevőszék küldetése

Az Európai
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pénzügyi 

érdekeinek 
független 

őreként jár el
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A Számvevőszék ellenőrzési munkájának
eredményei

Különjelentések
Kiválasztott ellenőrzések 
adott költségvetési 
területekre vagy 
irányítással kapcsolatos 
kérdésekre irányulóan, 
főként teljesítmény-
ellenőrzések 

Ellenőrzési jelentések és vélemények

Éves jelentések
Megbízhatósági nyilatkozat 
az uniós költségvetés 
(valamint az EFA-k) 
szabályszerűségéről, 
valamint az elért 
eredményekről szóló 
megállapítások

Vélemények és elemzések
Az uniós jogszabályokkal, 
valamint a közszféra 
irányításával és 
ellenőrzésével kapcsolatos 
témák

ellenőrzések 
megállapítások

Különálló éves 
jelentések
Uniós ügynökségek, 
decentralizált szervek és 
egyéb intézmények 
pénzügyi ellenőrzése



Köszönöm a figyelmet!


