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Európai Számvevőszék: A tagállamokban kevéssé ismerik és számos 
esetben nem tartják be az állami támogatási szabályokat 

Az Európai Számvevőszék most közzétett jelentése szerint az állami támogatásokkal kapcsolatos 
szabálysértéseket a tagállamok csak igen kis arányban tárják fel. Ellenőreink rámutatnak, hogy a kohéziós 
politika területén számos esetben nem tartják be az állami támogatási szabályokat, és változtatásokat 
sürgetnek a projektek engedélyezése és figyelemmel kísérése terén. 

Ellenőreink azt vizsgálták, hogy a 2014-ig terjedő években a kohéziós politikában milyen mértékben fordult elő, 
hogy nem tartották be az állami támogatási szabályokat, illetve hogy az Európai Bizottság mennyire tárta fel a 
szabályok megsértésének okait. Vizsgálták azt is, hogy a Bizottság 2014–2020-ra szóló új szabályozásától 
várható-e javulás. 

Megállapításuk szerint a szabályokat jelentős számú esetben nem tartották be. Az állami támogatással 
összefüggő kohéziós projektek közel 20%-a tartalmazott állami támogatásokkal összefüggő hibákat. Ugyanakkor 
a tagállami ellenőrző hatóságok jóval kisebb arányban tártak fel szabálysértéseket, mint akár a Bizottság, akár a 
számvevőszéki ellenőrök. A tagállamok csak az érintett projektek 3,6%-ában találtak hibát, míg az uniós 
számvevők, noha hasonló módszerrel dolgoztak, több mint ötször ekkora arányban. 

„A tagállami ellenőrző hatóságok fontos szerepet töltenek be a kohéziós politika területén működő ellenőrzési 
láncban. Megállapításaink azonban arra utalnak, hogy vizsgálataik során mindeddig nem összpontosítottak kellő 
mértékben az állami támogatásokra” – jelentette ki Oskar Herics, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. 

A 2007–2013-as programozási időszak során a Bizottság adatbázisai nem tették lehetővé az állami 
támogatásokkal összefüggő hibák elemzését, a bizottsági monitoring alapján pedig nem került sor jelentős 
összegű állami támogatás visszafizettetésére. Ellenőreink szerint a tagállamok – különösen az időszak kezdetén – 
csak ritkán jelentettek be infrastrukturális beruházásokat a Bizottságnak az állami támogatás belső 
engedélyeztetése céljával, és 2012-t megelőzően a Bizottság nem ellenőrizte szisztematikusan, hogy a 
nagyprojektek megfelelnek-e az állami támogatási szabályoknak. A kockázat csökkentése érdekében a Bizottság 
2014–2020-ra új szabályokat vezetett be, ezek azonban nem nyújtanak mindig jogbiztonságot. 

Ellenőreink megjegyzik, hogy a bürokrácia csökkentésének és az átláthatóság növelésének céljával a Bizottság 
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egyszerűsítette az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályokat, ugyanakkor nagyobb felelősséget adott a 
tagállamoknak a támogatási intézkedések kialakítása és végrehajtása terén. A Bizottság monitoringja rámutatott, 
hogy a tagállamok a 2007–2013-as programidőszak során számos hibát követtek el a támogatási programok 
kialakításában és alkalmazásában. A felelősség áthelyeződése ezért növeli azt a kockázatot, hogy megnő az 
állami támogatási hibák száma, ami folyamatos figyelmet tesz szükségessé. 

A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak: 

• írjon elő korrekciós intézkedéseket, ha az állami támogatási intézkedések nincsenek összhangban a 
szabályokkal; 

• használja fel az állami támogatásra vonatkozó adatbázisát a szabálytalanságok típusa, gyakorisága, 
súlyossága, földrajzi eredete és oka elemzésének megkönnyítésére, és kísérje rendszeresen figyelemmel az 
állami támogatási szabályok betartásával kapcsolatos tagállami kapacitásokat; 

• csak az állami támogatás belső engedélyeztetése után hagyja jóvá a nagyprojekteket, és következetesen 
kérje fel a tagállamokat, hogy szükség esetén jelentsék be a támogatást; 

• gondoskodjék arról, hogy 2017 közepére a tagállami ellenőrző hatóságok által az állami támogatási 
szabályok betartásával kapcsolatban végzett vizsgálatok hatóköre és minősége elégséges legyen; 

• ha az állami támogatásokkal kapcsolatos előzetes feltételek 2016 végéig nem teljesülnek, hatáskörével 
élve függessze fel az érintett tagállamoknak folyósított kifizetéseket. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

Az állami támogatás minden olyan, egy tagállam által nyújtott támogatás, amely azzal, hogy egyes vállalatoknak 
előnyt biztosít, torzítja vagy torzíthatja a versenyt, amennyiben ez kihat a tagállamok közötti kereskedelemre. 
A belső piac megfelelő működése érdekében az állami támogatás elvben nem engedélyezett. Bizonyos 
értékhatárig a támogatás azonban egyes ágazatokban vagy földrajzi régiókban, illetve kivételes körülmények 
esetén összeegyeztethető lehet a belső piaccal. A 2010–2014-es időszakban a tagállamok évente átlagosan 
76,6 milliárd euró összegű állami támogatást nyújtottak, eltekintve a pénzügyi és a vasúti ágazatnak, valamint a 
közszolgáltatásoknak (pl. postai szolgáltatások) nyújtott támogatástól. Ez az uniós tagállamok által megtermelt 
GDP több mint 0,5%-ának felel meg. 

A kohéziós politika az uniós költségvetés egyik legfőbb kiadási területe. 2014–2020-ra az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap és az Európai Szociális Alap rendelkezésére álló teljes összeg 352 milliárd euró; a 
2007–2013-as programidőszakban ez az összeg valamivel alacsonyabb, 347 milliárd euró volt. A Bizottság 
becslései szerint a kohéziós kiadások a 2007–2013-as időszakban az Unióban nyújtott állami támogatások több 
mint egynegyedének feleltek meg. 

A „Jobban kell törekedni a kohéziós politikában alkalmazott állami támogatási szabályok megismertetésére és 
betartatására” című 24/2016. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven érhető el. 

 


