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Európai Számvevőszék: „Az Európai Bizottságnak még
inkább meg kell erősítenie szervezetirányítását”
Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint az Európai Bizottságnak az intézmény egészében
még jobban meg kell erősítenie szervezetirányítását, hogy kezelni tudja a legfontosabb kockázatokat.
A számvevők szerint a Bizottságnál a közelmúltban végrehajtott szervezeti reformok jó irányban haladnak a
bezárkózó intézményi kultúra megreformálásához, azonban több olyan terület is van, ahol a Bizottság eltér a
nemzetközi helyes gyakorlatoktól, illetve nem követi azokat teljes mértékben.
Az ellenőrök megvizsgálták a Bizottság szervezetirányítási rendszerét, különös figyelemmel az ellenőrzésre, a
pénzgazdálkodásra és a kontrollra, és elemezték, hogy az összhangban van-e a helyes gyakorlatokkal, és
megfelel-e az intézmény szükségleteinek. A Bizottság a Jacques Santer vezette biztosi testület lemondását
követően, 2000-ben jóváhagyta a Bizottság reformjáról szóló fehér könyvet, amely szervezetirányításának
korszerűsítését tűzte ki célul. A helyes gyakorlatok azonban időközben továbbfejlődtek. Bár történt néhány
intézkedés, az ellenőrök szerint a Bizottság több területen is eltér a nemzetközi szervezeteknek és
közintézményeknek ajánlott helyes gyakorlatoktól, illetve nem követi azokat teljes mértékben.
„A szervezetirányítás optimalizálása mind a köz-, mind a magánszférában igen fontos feladat – jelentette ki
Lazaros S. Lazarou, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – A Bizottság jelenlegi szervezetirányítása
működőképes ugyan, de korszerűsítésre szorul. A Bizottságnak példát kell mutatnia a szervezetirányítás terén, és
lépést kell tartania a helyes gyakorlatokkal kapcsolatos újításokkal.”
Az ellenőrök szerint a közelmúltban végrehajtott szervezeti reformok már fordítottak némi figyelmet a bezárkózó
intézményi kultúra kockázataira, azonban a Bizottságnak az intézmény egészében még jobban meg kell
erősítenie szervezetirányítását.
A számvevők rámutattak, hogy a Bizottság intézményi szintű ellenőrzési szolgálata a belső ellenőrzésre
összpontosít, az intézményen kívüli kiadások kontrolljáért pedig az egyes főigazgatóságok és egységek felelősek,
ami szűkíti az Ellenőrzésfelügyeleti Bizottság rendelkezésére álló információk körét. Az Európai Bizottság
Ellenőrzésfelügyeleti Bizottságának szerepe és összetétele korlátozottabb, mint a hasonló nemzetközi
szervezetek ellenőrzési bizottságaié.
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről.
A jelentés teljes szövege letölthető: www.eca.europa.eu.
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A számvevők elismerik, hogy a Bizottság újabban már nem pénzügyi információkkal is kiegészíti a beszámolókat;
mindazonáltal még mindig kevesebb nem pénzügyi információt hoz nyilvánosságra a beszámoló kapcsán, mint a
hasonló szervezetek.
A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak:
•

amikor úgy határoz, hogy nem követi a helyes gyakorlatokat, indokolja e döntését;

•

kérje fel a Belső Ellenőrzési Szolgálatot, hogy több ellenőrzést végezzen magas szintű szervezetirányítási
témákban;

•

tökéletesítse belső kontrollrendszerének a jó szervezetirányítás elvei szerinti kiigazítását;

•

hozza előbbre az éves beszámoló közzétételét;

•

gyűjtse össze a bemutatott információkat egy egységes elszámoltathatósági jelentésbe (vagy
jelentéssorozatba), és azt kellő időben nyújtsa be ellenőrzésre;

•

tegyen közzé következetes módszertan alapján becsült éves hibaszintet;

•

rendszeresen frissítse és tegye közzé szervezetirányítási rendszerét;

•

alakítsa át az Ellenőrzésfelügyeleti Bizottságot olyan ellenőrzési bizottsággá, amelyben többségben
vannak a független külső tagok, és terjessze ki annak megbízatását.

„Az Európai Bizottság szervezetirányítási rendszere: helyes gyakorlatok?” című, 27/2016. sz. számvevőszéki
különjelentés 23 uniós nyelven elérhető.
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