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Európai Számvevőszék: Javítani kell a nem kormányzati 
szervezeteknek juttatott finanszírozás átláthatóságát 
Az Európai Számvevőszék közelmúltbeli jelentése szerint átláthatóbbá kell tenni többek között a 
humanitárius és fejlesztési segélyek, valamint a környezetvédelem és a kultúra területén a nem 
kormányzati szervezetek közreműködésével felhasznált uniós források áramlását. A számvevők arra 
figyelmeztetnek, hogy jelenleg nem megbízható az a rendszer, amely alapján nem kormányzati 
szervezetként sorolják be a jogalanyokat, és az Európai Bizottság nem rendelkezik elég részletes 
információkkal a források felhasználásáról. Hasonlóan átláthatatlan a folyamat akkor is, ha a nem 
kormányzati szervezetek közvetve, ENSZ-szervezeteken keresztül részesülnek finanszírozásban.  

A nem kormányzati szervezetek számos szakpolitikai területen, így többek között a humanitárius és 
fejlesztési segélyek, a környezetvédelem, valamint a kutatás és innováció terén segítik az Európai 
Bizottságot az uniós programok kialakításában, végrehajtásában és nyomon követésében. 2014 és 
2017 között a Bizottság a becslések szerint 11,3 milliárd eurót irányzott elő nem kormányzati 
szervezetek általi felhasználásra.  

A számvevők megvizsgálták, hogyan azonosítja a Bizottság a nem kormányzati szervezeteket, hogyan 
használják fel a nem kormányzati szervezetek az uniós pénzösszegeket, és hogy a Bizottság ezt az 
információt átlátható módon közzétette-e. Az ellenőrzés középpontjában a külső fellépések területe 
állt. 

A Számvevőszék arra a következtetésre jutott, hogy a Bizottság nem kezeli eléggé átláthatóan az uniós 
források nem kormányzati szervezetek általi felhasználását. A Bizottság számviteli rendszerében a 
nem kormányzati szervezeti státusz önbevalláson alapuló megadása, illetve a végrehajtott 
ellenőrzések korlátozott köre a számvevők szerint megbízhatatlanná teszi a jogalanyok nem 
kormányzati szervezetként történő besorolását. Míg a nem kormányzati szervezetek által irányított 
projektek kiválasztása általában átlátható módon történik, a különféle bizottsági főosztályok nem 
kezelik egységesen a harmadik felek által továbbadott támogatások kérdését, és az ellenőrzött ENSZ-
szervezetek nem mindig átlátható eljárás keretében választották ki a közreműködő nem kormányzati 
szervezeteket. 

A Számvevőszék rámutat, hogy nem egységes a nem kormányzati szervezetek által felhasznált uniós 
forrásokkal kapcsolatos információk gyűjtése sem, és a Bizottság – különösen a nemzetközi nem 
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kormányzati szervezetekből álló hálózatok és közvetett irányítású projektek tekintetében – nem 
rendelkezik átfogó információkkal. Ráadásul közvetett irányítás esetén az információk hiánya 
hátráltatja a költségekkel kapcsolatos ellenőrzéseket. 

„Az Európai Unió a világ legnagyobb segélyadományozója, és a nem kormányzati szervezetek gyakran 
kulcsszerepet játszanak e segélyek célba juttatásában. Ugyanakkor garantálnunk kell az uniós 
adófizetőknek, hogy pénzüket megfelelően besorolt szervezeteknek adják tovább, és hogy a Bizottság 
a teljes összeggel el tudjon számolni” – jelentette ki Annemie Turtelboom, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag.  

A nem kormányzati szervezetek által felhasznált uniós forrásokról több rendszerben is közzétesznek 
információkat, de a számvevők szerint viszonylag kevés adatot hoznak nyilvánosságra, bár a Bizottság 
általában a nemzetközi átláthatósági standardoknak megfelelően számolt be a humanitárius és 
fejlesztési segélyekre vonatkozó adatokról. Bizonyos ENSZ-szervezetek ezzel szemben a hat 
ellenőrzött projekt közül öt esetében vagy nem, vagy csak részben tették közzé a nem kormányzati 
szervezetekkel kötött szerződéseket, a Bizottság pedig nem ellenőrizte, hogy az ENSZ-szervezetek 
eleget tettek-e az erre vonatkozó követelménynek. 

A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi az Európai Bizottságnak: 

• javítsa a számviteli rendszerében a nem kormányzati szervezetekről nyilvántartott információk 
megbízhatóságát; 

• ellenőrizze a szabályok és eljárások alkalmazását azokban az esetekben, amikor harmadik felek 
adnak tovább támogatásokat nem kormányzati szervezeteknek; 

• javítsa a nem kormányzati szervezetek által felhasznált uniós forrásokkal kapcsolatos információk 
gyűjtését;  

• fogadjon el egységes megközelítést a nem kormányzati szervezeteknek biztosított finanszírozással 
kapcsolatos részletes adatok közzétételéről;  

• ellenőrizze, hogy az ENSZ-szervezetek teljes és pontos adatokat tesznek-e közzé a nem 
kormányzati szervezeteknek juttatott uniós forrásokról. 

A szerkesztők figyelmébe 

Bár a nem kormányzati szervezet kifejezést széles körben használják, nincsen nemzetközi szinten 
általánosan elfogadott fogalommeghatározása. Az Unión belül a nem kormányzati szervezeti státuszt 
egyes tagállamokban az adott szervezet jogi formája, másokban pedig tevékenységének jellege 
határozza meg. 

Egy 1997-es közleményben az Európai Bizottság a nem kormányzati szervezetek öt jellemzőjét emelte 
ki. Ezek a következők: (1) hivatalos vagy intézményi hátterű önkéntes szervezet; (2) nem végez 
nyereségfelosztást; (3) független a kormányzattól és a közhatóságoktól; (4) irányítása nem személyes 
haszonszerzés céljával történik; (5) tevékenysége legalább részben közérdeket szolgál. 

Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának, 
valamint az egyéb érdekelt feleknek, például a nemzeti parlamenteknek, ágazati szereplőknek és a 
civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott ajánlások döntő többsége a 
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gyakorlatban végrehajtásra kerül. Ajánlásaink kedvező fogadtatása arról tanúskodik, hogy munkánk az 
uniós polgárok javát szolgálja. 

„A nem kormányzati szervezeteknek juttatott uniós finanszírozás átláthatósága: több erőfeszítésre 
lenne szükség” című, 35/2018. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven érhető el a 
Számvevőszék honlapján. 
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