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A számszerűsíthető hibák típusai 
(2006 és 2009 közötti dAs audit 
alapján)

 Támogathatóság 58 %
 Ellenőrzési nyomvonal 35 %
 Pontosság 7 %

A számszerűsíthető hibák típusai 
(2006 és 2009 közötti dAs audit 
alapján)

 Közbeszerzés 41 %
 Támogathatóság 39 %
 Ellenőrzési nyomvonal 11 %
 Jövedelemtermelő projektek 6 %
 Egyéb 3 %

A kohéziós politika az EU költségvetésének 
körülbelül egyharmadát teszi ki; 2010-ben 
ez az összeg közel 40 milliárd euró volt. A tag-
államok és az Európai Bizottság közös felelős-
séget vállal a pénzügyek megfelelő kezelésért; 
a körültekintő programkezelés ellenére azon-
ban előfordulhatnak hibák, és esetenként kor-
rekciós intézkedéseket kell végrehajtani.

A Bizottság 2011 októberében megjelentetett tanulmánya 

elemzést közöl a kohéziós politika végrehajtása során elkö-

vetett azon hibákról, amelyeket maga a Bizottság, illetve 

az Európai Számvevőszék 2006 és 2009 között észlelt; emellett 

a tanulmány tartalmazza a javítást célzó lépéseket, és a jövő-

ben alkalmazott ellenőrző intézkedések keretrendszerét is.

A kohéziós politikával kapcsolatos kiadások döntő többsége 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapnál (ERFA), az Európai 

Szociális Alapnál (ESZA) és a Kohéziós Alapnál keletkezik. 

Mivel a kohéziós programokat számos szervezet teljesíti 

egy sor különböző projekt keretében, meglehetősen nagy 

a hibák előfordulásának valószínűsége. Az Európai Bizottság 

és az EU tagállamai ezért ellenőrző mechanizmusokat alakí-

tottak ki az előírásoknak való megfelelőség biztosítása és 

a politikák céljainak teljesítése érdekében. 

Ha rendellenességek lépnek fel, a kifizetések leállnak, és a hibák 

kijavítására még az újbóli előfordulások előtt sor kerül. Fontos 

megjegyezni, hogy a hibák nem a források elvesztését, elherdá-

lását vagy csalás elkövetését jelentik. 

hol fordulhatnak elő hibák?

A hibák általában négy kategóriába sorolhatók: közbeszerzés, 

támogathatóság, ellenőrzési nyomvonal és jövedelemtermelő 

projektek. A hibák közé tartozik a tenderekkel kapcsolatos 

szolgáltatásokra tett ajánlatok téves értékelése, a nem megfe-

lelő projektek kiválasztása és a dokumentumok megtartásának 

elmulasztása. 

Az elemzés kimutatta, hogy a közbeszerzés (41 %) és a támo-

gathatóság (39 %) adta együttesen az ERFA és a Kohéziós Alap 

2006 és 2009 között jelentett hibáinak többségét. Az ESZA-

hibák többsége (58 %) a támogathatósággal kapcsolatos.

A 4 éves tesztelési időszakban ezek a hibák három tagál-

lamban koncentrálódtak (a hibák csaknem 60 %-a) – ez azt 

jelzi, hogy a tagállamok többségében megbízható rendsze-

rek működnek. 

A legmagasabb hibaarányt felmutató országokban különle-

ges eljárásokat vezettek be, így a helyzet várhatóan javulni 

fog. Az Európai Bizottság folyamatos iránymutatást nyújt 

a nemzeti hatóságoknak, képzést biztosít a nyilvános közbe-

szerzéssel kapcsolatban, a támogathatóságra vonatkozó sza-

bályzásokat pedig egyszerűsítette. A 2014 és 2020 közötti 

pénzügyi időszakban a Bizottság ezekre az intézkedésekre 

támaszkodik, és továbbra is kiemelt figyelmet fordít a gyen-

gébb teljesítményt nyújtó hatóságok ellenőrzésére. 

BővEBB informáCió
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/
working/doc/errors_analysis_2011_en.pdf
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az EURópAi szoCiális AlApnál jeleNtkező hibák 
legiNkább a táMogathatóság teréN észlelhetők
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