
HU 

 

 
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. 
A jelentés teljes szövege letölthető: www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Damijan Fišer – sajtófelelős 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 
 

Sajtóközlemény 

Luxembourg, 2015. április 24. 
 

Az Európai Számvevőszék szerint van mit javítani a technikai 
segítségnyújtásnak a mezőgazdaság és vidékfejlesztés terén történő 
felhasználásában 

Az Európai Számvevőszék ma közzétett jelentése rámutat, hogy sem az Európai Bizottság, sem az Európai Unió 
tagállamai nem tudták bemutatni, hogy a technikai segítségnyújtásnak a mezőgazdaság és vidékfejlesztés terén 
történő felhasználása mennyiben járul hozzá a költségvetési hatékonysághoz és a közös agrárpolitika 
célkitűzéseinek eléréséhez. 

A technikai segítségnyújtás az adminisztratív kapacitás fejlesztésére és az ehhez kapcsolódó költségekre vonatkozóan 
nyújt szakértői támogatást és finanszírozási forrásokat a kormányzati szerveknek. Annak ellenére, hogy 
adminisztratív költségeket is fedezhet, a technikai segítségnyújtás nem használható adminisztratív kiadások 
helyettesítésére, ha nem jár egyúttal adminisztratív kapacitásfejlesztéssel is.  

Az ellenőrzés hatókörébe eső területen a tagállamok bizonyos tágan meghatározott tevékenységekre használhatták 
fel az uniós költségvetésből származó technikai segítségnyújtást, a vidékfejlesztésre elkülönített tagállami források 
4%-át kitevő felső határig. A 2007–2013-as időszakban a tagállamok 1,5 milliárd eurót terveztek erre a célra 
fordítani. Az új programozási időszakra vonatkozóan (2014–2020) ez az összeg 1,9 milliárd euróra nőtt. 

Az uniós számvevők megállapítása szerint a vidékfejlesztési hálózatok tevékenységének finanszírozása jelenti a 
legjobb lehetőséget a technikai segítségnyújtásnak a vidékfejlesztési költségvetés keretében történő elfogadható 
felhasználása szempontjából. A mezőgazdasági ágazatban történő együttműködést, tudásmegosztást és innovációt 
ösztönző vidékfejlesztési hálózatok megfelelő eszközei a technikai segítségnyújtás felhasználásának.  

A legtöbb technikai segítségnyújtási kiadás esetében azonban a kapacitásfejlesztésre szánt forrásokat gyakran az 
általános adminisztratív költségvetés kiegészítésére használták fel. A technikai segítségnyújtási források egy olyan 
időszakban segítették a tagállamokat a vidékfejlesztéssel kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások fedezésében, 
amikor Európa-szerte csökkenteni igyekeztek az igazgatási költségvetéseket. Ugyanez a tendencia figyelhető meg az 
Európai Bizottság esetében is, amely szintén rendelkezik saját belső technikai segítségnyújtási költségvetéssel. Az 
uniós számvevők mind a tagállamok, mind a Bizottság esetében megállapították, hogy a szokásos adminisztratív 
kiadások körébe tartozó tevékenységeket finanszíroztak technikai segítségnyújtásból. 
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Míg a jogszabályok nem tiltják kifejezetten a technikai segítségnyújtás ilyen jellegű felhasználását, a Számvevőszék 
véleménye szerint a tagállami adminisztratív tevékenységekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások és más 
folyó kiadások finanszírozása nem minősül a technikai segítségnyújtási források lehető legjobb felhasználásának. 
„Nagyon fontos, hogy ezt a pénzt tényleges vidékfejlesztési projektekre is fordíthatták volna, ezért egyértelműen 
megállapítható, hogy a technikai segítségnyújtás túlzott felhasználása következtében kevesebb forrás jutott a 
mezőgazdasági ágazatban történő tényleges beruházásokra” – nyilatkozta Kersti Kaljulaid, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. 

Az Európai Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi: 

• a Bizottság pontosítsa a technikai segítségnyújtás hatókörét és a tagállamok általi alkalmazását a 
vidékfejlesztés területén. Az ilyen pontosítások átláthatóbbá tennék a finanszírozás felhasználási módjait. A 
Bizottság szorosan kövesse figyelemmel a technikai segítségnyújtás tagállamok általi felhasználását, és 
tegyen megfelelő intézkedéseket, hogy általános adminisztratív kiadásokat saját maga se terheljen a 
technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódó költségvetési sorokra; 

• a Bizottság a jövőben írja elő a tagállamok számára, hogy külön számoljanak be a vidékfejlesztéshez 
kapcsolódó adminisztratív/„költségvetés-támogatási” kiadásokról, annak átláthatóbbá tétele érdekében, 
hogy a technikai segítségnyújtási források egy részét ilyen jellegű támogatásra költötték; 

• a Bizottság és a tagállamok hozzanak létre megfelelő teljesítménymérési keretet a technikai 
segítségnyújtásból történő finanszírozásra vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság és a tagállamok 
technikai segítségnyújtási szükségleteit megfelelően felmérjék, és hogy létrehozzanak egy a célkitűzések 
meghatározására, valamint azok elérésének mérésére szolgáló mechanizmust. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési 
területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló egyes kiválasztott ellenőrzések megállapításairól 
számolnak be. 

A „Mennyiben járult hozzá a technikai segítségnyújtás a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakpolitika 
végrehajtásához?” című, 4/2015. sz. különjelentés a technikai segítségnyújtás irányítására, valamint a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika alapvető célkitűzéseinek eléréséhez történő hozzájárulására összpontosít. 
Számvevőink megvizsgálták, hogy a Bizottságnál és a tagállamokban milyen tevékenységeket támogattak a technikai 
segítségnyújtásból, valamint hogy a költségtérítési kérelmekben szereplő összegek támogatásra jogosultak voltak-e, 
továbbá hogy a technikai segítségnyújtás teljesítményének mérése megfelelő és eredményes volt-e. 

A Számvevőszék a 2007–2013-as időszakban a mezőgazdaság és vidékfejlesztés keretében folyósított technikai 
segítségnyújtási források felhasználását vizsgálta. Az ellenőrzés a finanszírozás szabályszerűségére, 
eredményességére és hatékonyságára összpontosított a Bizottságnál és a tagállamokban. 


