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Több milliárd kohéziós és mezőgazdasági forrás folyt el 
 
 

Legtöbb szabálytalanságot 2009-ben a mezőgazdasági kiadások és a kohéziós alapok 
kifizetéseinél fedezett fel az Európai Számvevőszék. Derült ki ez az EU tavalyi gazdálkodásának 
ellenőrzéséről szóló számvevőszéki tájékoztatón. 

 
 A Számvevőszék álláspontja szerint számos hiba jellemzi a tavalyi 
gazdálkodás legtöbb területét. Leginkább a mezőgazdasági kiadások 
és a kohéziós alapok kifizetéseinél van szembetűnő eltérés, mint amit 
az uniós költségvetés és a tényleges helyzetre vonatkozó becslések 
érzékeltetnek.  
 

 „A mezőgazdasági kifizetések esetében romlott a helyzet 2008 óta. A 
legfőbb gond, hogy a ténylegesnél nagyobbnak tüntetik fel a forrásokat 
igénylők a támogatható földterület méretét, így a Bizottságnak 
utólagosan kell visszafizetnie egyes tagállamoknak a támogatások 
jelentős részét. November első hetében majdnem 600 millió euró 
értékben kért vissza már kifizetett uniós forrásokat a testület.” – 
nyilatkozta Vítor Caldeira az Európai számvevőszék elnöke. 
 
A 2009-es uniós költségvetés végrehajtását értékelte a Független 
Gazdasági Ellenőrző Szervezet. Brüsszelben Vítor Caldeira azonban 
megjegyezte, hogy „Mindezek mellett alapvetően évről-évre egyre jobb a helyzet, az EU egyre 
megbízhatóbban gazdálkodik, de még mindig vannak labilis területek.” 
 
A legnagyobb eltérést mutató kiadási területek közül a kohéziós alapokból eredő EU pénzek 
érzékeltetik, azonban még így is rendkívül javult a helyzet a két évvel ezelőtti állapothoz 
viszonyítva. „A tagállamok felelősek ezekért az eltérésekért, hiszen vagy nem tartották be a 
közbeszerzési szabályokat, vagy nem támogatható költségekre igényeltek pénzt. Továbbá 
hagy némi kívánnivalót maga után az irányító- és az ellenőrzési hatóságok munkája is.” – 
vélekedik így a Számvevőszék.  
 
Az Európai Számvevőszék azt javasolta az Európai Bizottságnak e két vitás területen, hogy: 

- a tagállami hatóságok még a mezőgazdasági támogatások igénylése előtt tárják fel az 
esetleges értelmezési különbségeket, 

- a kohéziós pénzek lehívásánál legyenek tisztában a könyvvizsgálók, hogy mely 
költségeket lehet, illetve nem lehet elszámolni, 

- a tagországokban biztosítsa a felügyeleti rendszerek működésének eredményességét 
- szorgalmazza a mezőgazdasági kiadások és a kohéziós alapokból származó 

elmaradások visszafizetését, ennek elmulasztása esetén akár szankció kiszabásával is 
felléphet a tagállamokkal szemben. 

 
Azonban a kutatás, energia, közlekedés terén megtörtént kifizetésekben is számottevő hibát 
észlelt felfedezni az Európai Számvevőszék. Többször előfordult, hogy az EU a ténylegesnél 
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magasabbnak feltüntetett személyi ráfordításokat és közvetett költségeket térített meg. Csak 
részben voltak szabályszerűek a külkapcsolatok fejlesztésével, bővítésével összefüggő uniós 
kiadások; az oktatással, valamint az állampolgársággal összefüggő kifizetéseket is lényeges 
hibák jellemezték. Nem úgy történtek a 2009-es számlazárások, ahogy azt a jogszabályok 
előírják. A versenyképesség előmozdítása érdekében javasolt kifizetéseket valamint az 
innovációs- és az igazgatási kiadásokat elfogadhatónak találta az Európai Számvevőszék. 


