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Európai Számvevőszék: „Továbbra is fennállnak 
hiányosságok az ügynökségi támogatásoknál” 
Az Európai Számvevőszék új jelentése hiányosságokat talált az uniós ügynökségek által odaítélt 
támogatások kezelésében. Ellenőreink már évek óta bírálják a támogatáskezelés ügynökségi 
kontrollrendszereit. Az ellenőrzött ügynökségek ezúttal ugyan általában megfeleltek a szabályoknak, 
ám hiányosságok mutatkoztak elsősorban a teljesítmény nyomon követésének és értékelésének 
területén. Adott esetekben a kiválasztási és odaítélési eljárások nem feleltek meg teljes mértékben 
az átláthatóság és az egyenlő bánásmód alapelveinek. Ellenőreink arra is figyelmeztettek, hogy 
továbbra is fennáll az összeférhetetlenségi kockázatok lehetősége.  

Ellenőreink az alábbi öt ügynökségnél vizsgálták meg az alkalmazott rendszereket és kontrollokat: 
Európai Innovációs és Technológia Intézet, a Külső Határokon Való Operatív Együttműködési 
Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex), Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ. Ezek 
együttesen a 2013 és 2015 közötti, összesen 740 millió euró összegű támogatásalapú finanszírozás 
több mint 90%-át képviselték. 

Ellenőreink arra a következtetésre jutottak, hogy a vizsgált ügynökségek általában a szabályoknak 
megfelelően ítélték oda és folyósították a támogatásokat, de többségük nem vette figyelembe 
megfelelően az alternatív finanszírozási lehetőségeket, így egyes esetekben a támogatásokat nem 
lehetett a legeredményesebb eszköznek tekinteni. A legtöbb ellenőrzött ügynökségnél volna mit 
javítani az odaítélési eljárásokon, a kontrollrendszereken és a teljesítménymérésen. Ellenőreink szerint 
az ügynökségek nem mérték megfelelően támogatásaik eredményességét.  

„A támogatások általában hozzájárultak az ügynökségek szakpolitikáinak végrehajtásához – 
nyilatkozta Dr. Louis Galea, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Nem alakítottak ki azonban 
megfelelő monitoring- és értékelési rendszereket a támogatással finanszírozott tevékenységek mellé.” 
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Ellenőreink javasolják, hogy minden támogatásalapú finanszírozást alkalmazó ügynökség: 

• mielőtt támogatáshoz folyamodna, vizsgálja meg, hogy a támogatás-e a legeredményesebb 
eszköz. Amikor csak indokolt, alkalmazzon egyszerűsített költségelszámolást és közvetlen 
odaítélést; 

• munkaprogramjai tüntessék fel, mely tevékenységeket kell támogatás révén végezni, külön 
kiemelve az elérni kívánt konkrét célokat és várható eredményeket, valamint a támogatási 
intézkedések végrehajtásához szükséges tervezett pénzügyi és emberi erőforrásokat; 

• egyedi támogatási eljárások alkalmazásánál alakítson ki olyan hivatalos belső eljárásokat, 
amelyek védelmet nyújtanak az összeférhetetlenségekkel szemben és érvényesítik az 
átláthatóság és egyenlő bánásmód elveit; 

• erősítse tovább ellenőrzési rendszereit a támogatásban részesülő projektek végrehajtása 
tekintetében; 

• hozzon létre eredmény- és hatásorientált fő teljesítménymutatókon, valamint utólagos 
értékelési eredményeken alapuló teljesítménymonitoring- és jelentési rendszereket. 

 

A “Vissza nem térítendő támogatások alkalmazása az ügynökségeknél: nem mindig megfelelő vagy 
eredményessége nem mindig mutatható ki” című 12/2016. sz. különjelentés 23 uniós nyelven olvasható a 
Számvevőszék weboldalán: eca.europa.eu. 

 


