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03Összefoglaló

I
Az állapotfelmérések az Európai Számvevőszék új 
terméke. Ezek az állapotfelmérések tág tárgyköröket 
taglalnak, a Számvevőszék eredményei, felhalmozódott 
tudása és tapasztalatai alapján. Céljuk, hogy a Számvevő‑
szék munkájában érintettekkel folytatott konzultáció és 
párbeszéd alapjául szolgáljanak. Lehetővé teszik, hogy 
a Számvevőszék olyan fontos kérdésekben is észrevéte‑
leket tehessen, amelyekre máskülönben nem feltétlenül 
terjednének ki ellenőrzései. Az első állapotfelmérés 
az uniós elszámoltathatósági és közpénz‑ellenőrzési 
rendszerekkel kapcsolatos témákat tárgyalt. Ez a második 
állapotfelmérés az uniós költségvetés pénzügyi irányítá‑
sát fenyegető kockázatokat vizsgálja.

II
A közkiadások helyes kezelése megköveteli, hogy az 
adófizetők pénzét a társadalom által (választott képvise‑
lők útján) érdemesként és kívánatosként kijelölt priori‑
tásokra fordítsák, úgy, hogy a kitűzött célok hatékony, 
eredményes és gazdaságos módon teljesüljenek, míg 
a fékek és ellensúlyok rendszere biztosítja a megfelelő 
demokratikus elszámoltathatóságot és az eredményes 
kormányzást.

III
Túl sokáig az kapott főként hangsúlyt, hogy az uniós 
költségvetés felhasználása az erre megállapított szabá‑
lyoknak megfelelően történik‑e, míg arra nem irányult 
kellő figyelem, hogy biztosítja‑e ez az optimális ár‑érték 
arányt, teremt‑e uniós többletértéket, és olyan világos 
és látható hasznot hoz‑e az Unió és az uniós polgárok 
számára, amelyeket a források tagállami, regionális vagy 
helyi szinten történő felhasználása nem biztosítana.

IV
Ez a dokumentum egy részletesebb, a felvetett kérdése‑
ket alaposabban elemző jelentés összefoglalója. Mind‑
két dokumentumot egy sor tényjegyzék támasztja alá, 
amelyek részletesebb tájékoztatással szolgálnak az uniós 
bevételek forrásairól, a költségvetési kiadások különböző 
kategóriáiról (más néven a többéves pénzügyi keret 
[TPK] fejezeteiről) és a közbeszerzési eljárásról.

V
A hatékony pénzgazdálkodással kapcsolatban a követ‑
kező kockázatok merülnek fel az uniós költségvetésre 
nézve:

a) felhasználása nem a költségvetési hatóság által 
meghatározott célok és szabályok szerint történik 
(a kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége);

b) elszámolása nem megfelelő módon történik meg 
az éves pénzügyi beszámolóban (a beszámoló 
megbízhatósága)1;

c) felhasználása nem megfontoltan, a gondos pénz‑
gazdálkodás elvei (gazdaságosság, hatékonyság és 
eredményesség) szerint történik;

d) felhasználása nem értékteremtő módon történik, és 
a várt előnyök (uniós többletérték) nem valósulnak 
meg.

VI
A helyes kockázatkezelésnek jó minőségű kiadásokat kell 
eredményeznie, vagyis a források eredményes és gazda‑
ságos, hatékonyan és a szabályokkal összhangban történő 
felhasználását. A Számvevőszék azonban kiemelt több 
külön említést érdemlő, alapvető kérdést, amelyeket rész‑
letesebben tárgyalunk a következő bekezdésekben:

Támogathatósági szabályok és az uniós 
támogatásban való részesülés egyéb 
feltételei

VII
Az uniós források nagy részét a támogatásokat igénylő 
vállalkozások és polgárok számára teszik elérhetővé. 
A forrásoknak az uniós költségvetésből történő folyósítá‑
sának szabályai, illetve a támogatásokban való részesülés 
feltételei jogszabályokban vannak meghatározva, és 
gyakran más olyan jogosultsági kritériumokkal és feltéte‑
lekkel is kiegészülnek, amelyeket az uniós pénzeszközök 
tagállami kezelői szabnak meg. Ezek a további követel‑
mények esetenként szükségtelenek és csak bürokrati‑
kus terhet jelentenek. A különböző szinteken működő 
kontrollrendszerek nem mindig elégségesek valamennyi 
feltétel betartásának ellenőrzésére.

1 Mivel a Számvevőszék 2007 óta mindig kedvező véleményt 
adott a beszámoló megbízhatóságáról, ezért a pénzgazdálkodási 
kockázatokra vonatkozó állapotfelmérésünk ezzel a témával nem 
foglalkozik.
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VIII
A támogathatósági szabályok összetett volta és a források 
felhasználási módjára vonatkozó egyéb feltételek azt ered‑
ményezhetik, hogy e forrásokat nem kellő célirányossággal 
veszik igénybe, s így nem az optimális módon használják 
fel az uniós költségvetést: mindez a potenciális kedvezmé‑
nyezetteket eltántoríthatja attól, hogy támogatást igé‑
nyeljenek az uniós költségvetésből; a bonyolult szabályok 
megnehezítik és költségesebbé teszik az irányítók számára 
annak biztosítását, hogy mind a pályázatok, mind a kifi‑
zetések helyesek legyenek, és hogy a támogatásban való 
részesülés minden feltétele teljesüljön.

IX
Noha a Bizottság lépéseket tesz a jogszabályok csökken‑
tése és egyszerűsítése érdekében, a tagállami hatóságok 
és más kedvezményezettek továbbra is nehézségekbe 
ütköznek. Néhány költségvetési területre a szabályok túl 
sok rétege vonatkozik. Ez eltérő értelmezésekhez s ezál‑
tal eltérő alkalmazáshoz vezethet.

A közbeszerzési szabályok és eljárások 
alkalmazása

X
Közbeszerzésen közérdekű szervezetek árubeszerzéseit, 
szolgáltatás‑megrendeléseit és építési beruházásra irányuló 
beszerzéseit értjük. Az uniós közbeszerzési irányelvek az 
Unió gazdaságának („a belső piacnak”) integrációját céloz‑
zák annak révén, hogy megkönnyítik a határokon átnyúló 
szerződéskötést és beszerzést, és átláthatóvá teszik ezeket 
a folyamatokat. Általában az uniós költségvetésből támo‑
gatásban részesülő közigazgatási szerveknek a közbeszer‑
zés során be kell tartaniuk a közbeszerzési szabályokat és 
eljárásokat, és alkalmazniuk kell az általános átláthatósági 
szabályokat (nyitottság), valamint a potenciális ajánlat‑
tevőkkel szembeni egyenlő bánásmódot. E szabályok be 
nem tartása azzal járhat, hogy nagyobb költségeket kell 
közpénzből fedezni, csorbul a verseny, jogos ajánlattevőket 
utasítanak el, vagy hogy szerződésbontás miatt további 
költségekkel, illetve késedelemmel kell számolni.

XI
Amint arra a Számvevőszék ellenőrzéseinek eredményei 
rámutatnak, a Számvevőszék által feltárt számos hiba a köz‑
beszerzési szabályok és eljárások helytelen alkalmazásából 
ered. Ez történhet vagy szándékosan, azért, hogy valamely 
pályázót előnyben részesítsenek a többivel szemben, vagy 
szándékolatlanul, a szabályok rossz érthetősége miatt.

A tagállami hatóságok kapacitása az uniós 
pénzek kezelésére és felhasználására

XII
Annak biztosítása, hogy a különböző támogatásokat 
azokra jogosult kedvezményezetteknek fizessék ki, és 
hogy a jogosulatlan kifizetések megfelelő módon vissza‑
térítésre kerüljenek, a tagállamok hatóságainak felelős‑
sége. Az uniós pénzeket kezelő szervezetek és rendsze‑
rek létrehozásának költségei megoszlanak a tagállamok 
és az Unió között; az előbbieknek némi mérlegelési 
jogkörük van arra nézve, hogyan szervezzék meg ezeket.

XIII
A források felhasználásában 28 tagállam közigazgatási 
szervei, valamint számos, egyenlőtlen adminisztratív 
kapacitással (képességekkel és forrásokkal) bíró regioná‑
lis és helyi önkormányzat vesz részt. Ez megnöveli annak 
kockázatát, hogy hibák fordulnak elő, valamint hogy 
a kiadások kívánnivalót hagynak maguk után. Ugyanez 
lassíthatja az uniós támogatásban részesülő tevékenysé‑
gek és projektek végrehajtását, kihathat a szabályozási 
tevékenységek minőségére, és akadályozhatja a Bizott‑
ság és a tagállamok közötti információcserét.

Az uniós és a nemzeti költségvetések 
koordinációja, az uniós források 
felhasználásának sürgetése

XIV
Az uniós költségvetés éves jellege gondokat okozhat 
a több évig tartó intézkedések finanszírozásánál. Időbe 
telik, amíg egy finanszírozási határozatot konkrét priori‑
tásokra és intézkedésekre bontanak le. Ráadásul az uniós 
és a tagállami költségvetési eljárások elkülönülnek egy‑
mástól: különböző szereplők eltérő prioritásokkal, eltérő 
ciklusokat követve bonyolítják le őket. Ebből különböző 
párhuzamosságok, hiátusok és ellentmondások adódhat‑
nak az uniós és a tagállami költségvetések között.
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XV
Számos tevékenységet és projektet mind az uniós, mind 
tagállami költségvetésből finanszíroznak („társfinanszí‑
rozott kiadások”), amennyiben rendelkezésre áll mind 
uniós, mind tagállami költségvetés. A tagállami megszo‑
rító intézkedések eredményeként jelentős mértékben 
csökkenhet, vagy a tevékenységek végrehajtását lehe‑
tetlenné téve meg is szűnhet a tagállami finanszírozás. 
Ráadásul az EU által támogatott tevékenységek fenn‑
tarthatósága is problematikus lehet, ha már nem állnak 
rendelkezésre uniós források.

XVI
Mivel olyan nagy hangsúlyt kap az uniós költségvetés 
felhasználása (az „inputorientált megközelítés”), ezért 
a tevékenységek és projektek irányítói az elért eredmé‑
nyektől függetlenül gyakran a feltételek betartására 
összpontosítanak a források megszerzésének és felhasz‑
nálásának érdekében.

Az uniós költségvetés éves jellegének 
hatása a tevékenységekre és 
a készpénzkezelésre

XVII
A tagállami hatóságok, más közreműködők és a kedvez‑
ményezettek a tevékenységük megkezdéséhez előleget 
(előfinanszírozás) kaphatnak. Az előfinanszírozási időszak 
felesleges elhúzódása fokozhatja a hiba vagy veszteség 
kockázatát, és különösen megnehezítheti a tevékeny‑
ségeknek a célkitűzések elérése érdekében történő 
átalakítását. Mivel a költségtérítési kérelmek benyújtá‑
sára hosszú idő áll rendelkezésre, megtörténhet, hogy 
a problémákra csak a későbbi években derül fény, amikor 
esetleg már késő orvosolni azokat.

XVIII
A tagállamoknak a jövőben 1234 milliárd euróval kell 
majd hozzájárulniuk a kötelezettségvállalások kifizeté‑
sének biztosításához. Ez az összeg a 2014–2020‑as TPK 
keretében már jóváhagyott 908 milliárd euróból (kifize‑
tések), valamint korábbi TPK‑k kötelezettségvállalása‑
inak további kb. 326 milliárd euró értékű kifizetéséből 
áll; ez csorbíthatja a Bizottság azon képességét, hogy 
még a tárgyévben eleget tudjon tenni minden kifizetési 
kérelemnek.

Az uniós költségvetés felhasználásából 
származó előnyök – uniós többletérték

XIX
Az uniós költségvetés kiadásainak olyan egyértelmű és 
látható előnyöket kell biztosítaniuk az Unió és az uniós 
polgárok számára, amelyeket nem lehetne pusztán tag‑
állami, regionális vagy helyi szintű kiadások révén elérni.

XX
Egyes esetekben azonban az uniós források pusztán 
mennyiségileg növelik az összes rendelkezésre álló 
forrást, de nem kölcsönöznek annak uniós dimenziót; 
máskor olyan tevékenységekre fordítanak uniós forráso‑
kat, amelyeket a tagállamok és más kedvezményezettek 
amúgy is végrehajtottak volna („talált pénz” hatás); 
megint máskor a források nem elégségesek a szándékolt 
eredmények eléréséhez.

Az adatok és információk minősége

XXI
A Bizottság a költségvetés felhasználásában közremű‑
ködő számos szereplőt koordinál, és nem mindig írhat 
elő számukra egységesített folyamatokat és irányítási 
rendszereket. A megoldandó feladat az, hogyan lehet 
a megfelelő adatokat a közreműködőktől kellő időben 
beszerezni és eredményesen ellenőrizni.

XXII
Ráadásul a Bizottság monitoringja, pénzügyi gazdálko‑
dása és teljesítménymenedzsmentje gyakran korlátozott, 
hiányos vagy megbízhatatlan információn alapul.
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Az uniós költségvetésre nem terhelhető 
kiadások és az ellenőrzések

XXIII
Az uniós költségvetésre nem terhelhető kiadásokat 
általában vissza kell szerezni a kedvezményezettektől 
(„visszatéríttetés”). A Bizottság „korrekciót” is alkalmazhat 
a tagállamok által az uniós költségvetés felé elszámolt 
kiadásokra, vagyis gyakorlatilag elutasíthatja a kiadások‑
nak az uniós költségvetésre történő terhelését, így azok 
az érintett tagállam költségvetését fogják terhelni. Az 
ilyen korrekciókat azonban egyrészt bonyolult vég‑
rehajtani, másrészt kevéssé ösztönzik a tagállamokat 
arra, hogy kijavítsák rendszereik gyenge pontjait. Egyes 
kiadási kategóriákban, különösen a kohéziós politika 
területén, a tagállamok az elutasított költségeket más 
elszámolható kiadásokkal helyettesíthetik.

XXIV
A Bizottság nem tudja közvetlenül és módszeresen ellen‑
őrizni az uniós költségvetésnek azon részeit, amelyeket 
a tagállamok, más országok, nemzetközi szervezetek 
használnak fel, sem a kedvezményezettek által térítésre 
bejelentett kiadásokat. Az érintett kiadások igazolása 
tekintetében a Bizottság független ellenőrökre, valamint 
a saját operatív személyzete és ellenőrei által végzett 
korlátozott ellenőrzésekre és vizsgálatokra támaszkodik.

XXV
A kiadások független ellenőrök általi igazolása azon‑
ban problematikus lehet a munkájuk minősége, illetve 
a határidők vagy a függetlenségük kapcsán felmerülő 
gondok miatt. A Bizottság saját ellenőrzéseit befolyásol‑
hatják kontrollstratégiájának hiányosságai.

Milyen lehetőségek vannak, és mi 
a teendő?

XXVI
Mind a Bizottság, mind a tagállamok felelősek azért, 
hogy az uniós források felhasználása jól és megfontoltan 
történjen; az utóbbi években mindkét fél számos sikeres 
intézkedést tett ennek biztosítására.

XXVII
Az új többéves pénzügyi keret 2014‑es beindulása; 
a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok és az új költség‑
vetési rendelet bevezetése; a Bizottság elkötelezettsége 
a költségvetés teljesítményorientáltabbá tétele iránt: 
ezek a fejlemények azonban mind alkalmat kínálnak az 
uniós költségvetési pénzgazdálkodás egyszerűsítésére és 
tökéletesítésére.

XXVIII
Ahhoz, hogy a említett lehetőségeket ki lehessen hasz‑
nálni, az szükséges, hogy az uniós költségvetéssel fog‑
lalkozó valamennyi szereplő a maga területén a követke‑
zőkre összpontosítson:

 – eredmények és uniós többletérték;

 – teljesítménymenedzsment;

 – költségvetési gazdálkodás;

 – kontrollintézkedések és mások munkája;

 – a TPK félidős értékelése.
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01 
Az Unió általános költségvetéséhez (az uniós költségvetéshez) nyújtott tagállami 
hozzájárulásokat összevontan használják fel az EU szakpolitikai célkitűzéseinek 
támogatására és előmozdítására. A költségvetés kiegészíti azt a jogi tevékenységet, 
amelyet az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) és más európai intézmé‑
nyek a Szerződés és az Unió céljainak elérése érdekében folytatnak. Az éves uniós 
költségvetés eltörpül a tagállamok összes bevétele és közkiadása mellett, hisz csupán 
a tagállamok együttes bruttó nemzeti jövedelme (GNI) bő 1%‑ának, illetve összes 
közkiadásuk kb. 2%‑ának felel meg (lásd: 1. ábra). Pusztán töredéke a pénzügyi és az 
államadósság‑válság nyomán nyújtott támogatásoknak is.

Az uniós költségvetés a tagállami forrásoknak és közkiadásoknak csak kis 
részét teszi ki (2012)

Forrás: Eurostat.
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Az uniós tagállamok bruttó
nemzeti jövedelme (2012)

≈ 13 000 milliárd euró

Az uniós tagállamok
közkiadásai (2012)

≈ 6 400 milliárd euró

Uniós költségvetés (2012)
142 milliárd euró
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02 
A pénzügyi válság és az államadósság‑válság fogós kérdéseket vetettek fel arra 
nézve, hogy milyen szerepet vállaljon és hogyan fejlődjön tovább az EU, és hogy 
mit is jelent az Unió részének lenni. A 2014–2020‑as időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret (TPK) jóváhagyását megelőző hosszadalmas viták (lásd: 1. háttérma-
gyarázat)1 során csekély hajlandóság mutatkozott az olyan uniós finanszírozásra, 
amely a nemzeti igényeken túllépve inkább az „európai projektet” látszik támogatni, 
és a tagállamok vonakodtak megnövelni a költségvetés kiadási oldalát2.

03 
A tagállamok kormányai és az Európai Parlament magas fokú átláthatóságot várnak 
el az uniós költségvetéstől. Az, hogy az uniós kiadásokról az Európai Számvevőszék 
megbízhatósági nyilatkozatában (DAS) (lásd: 2. háttérmagyarázat) adott vélemény 
az elmúlt 19 évben mindannyiszor negatív volt, gondot jelent az EU számára. Az 
elutasító vélemény ugyanis szándékolatlanul tápot adhat annak a téves felfogásnak, 
hogy az uniós költségvetés felhasználását komolyan befolyásolja a csalás és a korrup‑
ció, s ez negatívan hathat az uniós intézményekbe vetett közbizalomra3.

04 
A tagállamok kormányai és adófizetői azt szeretnék, ha az uniós költségvetésbe 
tett befizetéseiket minél nagyobb költséghatékonysággal, megfelelő és jó irányítás 
mellett, az Európai Parlament és a Tanács által jóváhagyott célok érdekében, a kívánt 
eredményeket megvalósítva használnák fel.

05 
Az uniós költségvetési pénzgazdálkodást fenyegető kockázatokról szóló – az uniós 
bevételek és kiadások ellenőrzése terén szerzett 35 éves tapasztalatunkra építő – 
állapotfelmérésünk áttekintést nyújt az uniós pénzáramlásokról, és összegzi, hogy 
milyen kérdéseket kell megoldani többek között avégett, hogy az uniós adófizetők 
az uniós költségvetés nagyobb költséghatékonyságú felhasználását tapasztalhassák. 
Felmérésünk három részre tagolódik:

a) a fő kérdéseket áttekintő összefoglaló;

b) részletes jelentés, amely lefesti a hátteret, és tájékoztatást ad az uniós költ‑
ségvetésről, az uniós pénzek felhasználásában érintett szereplőkről és egyéb 
pénzmozgásokról;

c) a legfontosabb jellemzőket és kérdéseket összefoglaló tényjegyzékek a TPK 
mindegyik fő fejezetéről, az uniós bevételek forrásairól és a közbeszerzésről.

1 A 2014–2020‑as többéves 
pénzügyi keretről 
csak két és fél év alatt 
sikerült megállapodni. 
A megállapodást az Európai 
Parlament 2013. november 19‑
én hagyta jóvá, a Tanács pedig 
2013. december 2‑án fogadta 
el.

2 Lásd: a 2012‑es pénzügyi 
évre vonatkozó éves jelentés 
(HL C 331., 2013.11.14.) 
1.51–1.53. bekezdése.

3 Lásd: 1/2010. sz. vélemény – 
Az EU költségvetési 
pénzgazdálkodásának 
javítása: kockázatok és 
kihívások (http://eca.europa.
eu); valamint a Bizottság 
„A költségvetés reformja, 
változások Európában” 
c. közleményére adott 
számvevőszéki válasz.
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A többéves pénzügyi keret

A többéves pénzügyi keret (TPK) az az eszköz, amely egy legalább ötéves időszakra pénzügyi megfogalmazást ad 
az Unió politikai prioritásainak (a Lisszaboni Szerződés 312. cikke). A TPK maximális összegeket (felső korlátokat) 
határoz meg az uniós kiadások egészére és a főbb kiadási kategóriákra (fejezetekre) vonatkozóan. A TPK nem olyan 
részletes, mint egy éves költségvetés. Az egyes kiadási kategóriák felső korlátjának meghatározása révén a TPK költ‑
ségvetési fegyelmet teremt, és biztosítja, hogy az Unió kiadásai megfelelő módon, a saját források határain belül és 
az Unió szakpolitikai célkitűzéseivel összhangban alakuljanak. Emellett ez a rendszer biztosítja az Unió hosszú távú 
prioritásait szolgáló források kiszámíthatóságát, és nagyobb fokú bizonyosságot nyújt az uniós források kedvez‑
ményezettjeinek. A 2014–2020‑as TPK a költségvetési kötelezettségvállalások maximális összegét erre az időszakra 
nézve 960 milliárd euróban, a kifizetésekét pedig 908 milliárd euróban szabja meg (2011‑es árakon).

A megbízhatósági nyilatkozat (DAS)

DAS: megbízhatósági nyilatkozat az Unió pénzügyi elszámolásainak megbízhatóságáról, valamint a mögöttes 
tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Az EUMSZ (287. cikk) értelmében a Számvevőszék megvizsgálja 
a bevételek és kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét, valamint a gondos pénzgazdálkodás megvalósulását.

DAS típusú, vagyis mind az elszámolások megbízhatóságáról, mind a tranzakciók jogszerűségéről és szabálysze‑
rűségéről szóló ellenőrzési véleményt ritkán szokás adni. Kevés ország vár el ilyen véleményt saját ellenőreitől, és 
a tagállamok saját ellenőreinek minden valószínűség szerint nem is állna módjukban, hogy kedvező DAS típusú 
véleményt adjanak saját kormányuk költségvetéséről. Például a brit legfőbb ellenőrző intézmény (National Audit 
Office) minősítéseket fűz a brit kormány pénzügyi elszámolásai egészének megbízhatóságáról szóló véleményéhez, 
nem ad ki viszont jogszerűségi és szabályszerűségi típusú véleményt. Hasonlóan jár el az Egyesült Államok Kor‑
mányzati Ellenőrzési Hivatala (Government Accountability Office), amely kijelenti, hogy nem áll módjában véle‑
ményt adni az amerikai kormány pénzügyi kimutatásairól.



11Bevezetés

Miből állnak az uniós pénzügyek, és hogyan kezelik őket?

Az Unió költségvetése

06 
Az Unió egyes éves költségvetései a többéves pénzügyi kereten alapulnak, amely 
öt átfogó szakpolitikai kategóriában („fejezetben”) határozza meg az Unió kiadási 
prioritásait egy adott időszakra (lásd 1. táblázat és 2. ábra):

a) Az adott időszak egyes éveire nézve a TPK mindegyik fejezetre éves maximális 
összeget határoz meg, és átfogó éves felső határt szab meg azokra az összegekre 
nézve, amelyekre a Bizottság kötelezettséget vállalhat, illetve amelyeket kifizet‑
het (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok). A gyakorlatban a kifizetési 
költségvetés szabja meg azt a maximális összeget, amelyet a Bizottság a tagálla‑
moktól a kifizetései teljesítése érdekében kérhet.

b) Amint arról a TPK‑tárgyalások során megállapodás született, az éves uniós 
költségvetés az egyes tagállamok számára tagállami keretösszegeket tartalékol 
a vidékfejlesztés, a halászat és a kohéziós politika kiadási területein („előzetes jut‑
tatások”). Ugyanígy a mezőgazdasági kiadásokra nézve is az uniós költségvetés 
felső összeghatárai szabják meg, hogy teljes éves támogatásként milyen összeg 
fizethető ki az egyes tagállamoknak. Ily módon az egyes tagállamok javára ren‑
delkezésre álló TPK 80%‑a, illetve az éves uniós költségvetés 80%‑a már előzetes 
juttatásként ki van osztva a tagállamoknak.

A 2014–2020-as TPK

(milliárd EUR)

A TPK fejezete Kötelezett-
ségvállalások

Előzetes juttatások és 
tagállami felső határok %

1. Intelligens és inkluzív növekedés 450,8 322,3 71

2.  Fenntartható növekedés: természeti 
erőforrások

373,2 353,2 95

3. Biztonság és uniós polgárság 15,7

4. Globális Európa 58,7

5. Igazgatás 61,6

TPK összesen 960,0 675,5 70

Ebből a tagállamok számára hozzáférhető 839,7 675,5 80

Tartalékok 10,0

EFA 30,5

A TPK-n kívül összesen 40,5

A TPK-n belül és azon kívül összesen 1 000,5 675,5 68
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A 2014–2020-as többéves pénzügyi keret (TPK)

Forrás: A Számvevőszék számításai, a Bizottság tájékoztatása alapján.
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Intelligens  és inkluzív növekedés
451 milliárd euró

47 %

Fenntartható növekedés:
Természeti erőforrások 

373 milliárd euró
39 %

Kifizetések
 908 milliárd euró

Korábbi TPK-k keretében
tett kötelezettségvállalások

folyósítása
 326 milliárd euró
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2014–2020-as TPK költségvetési kifizetések (908 milliárd euró)

2014–2020-as TPK költségvetési kötelezettségvállalások (960 milliárd euró)

Globális Európa
59 mrd euró

6 %

Biztonság és uniós polgárság
16 milliárd euró

2 %

Igazgatás
62 mrd euró

6 %

|<-------------------------

07 
A megállapodások értelmében, a pénzügyi válság és a 2014–2020‑as TPK összefüggé‑
sében az uniós költségvetést össze kell hangolni a növekedés ösztönzésére és a mun‑
kahelyteremtésre irányuló uniós politikai prioritásokkal4. Az Európa 2020 stratégia öt 
fő célt tűz az Unió elé, amelyeket mind az uniós, mind a nemzeti költségvetésekből 
származó források felhasználásával 2020‑ig kell elérni. Ezek a célok a következők:

a) a foglalkoztatottság növelése: a 20–64 éves korosztályban a foglalkoztatottság 
aránya érje el a 75%‑ot;

b) az oktatás szintjének emelése: a korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csök‑
kenteni, és el kell érni, hogy a 30–34 éves korosztály legalább 40%‑a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezzen;

c) a kutatás és innováció feltételeinek javítása: az Unió bruttó hazai termékének 
(GDP) 3%‑át K+F‑be kell fektetni;

4 Az EU gazdasági növekedési 
stratégiája, amelyet az Európai 
Tanács 2010. június 17‑én 
hagyott jóvá.
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5 Az EBB a tagállamok 
tulajdonában van, és uniós 
célkitűzéseket elősegítő 
beruházási projekteket 
finanszíroz. Mintegy 90%‑ban 
uniós tagállamoknak nyújt 
kölcsönöket, a fennmaradó 
10%‑on 150 más ország 
osztozik. Az EBB kölcsönei 
kombinálhatóak az 
általános költségvetésből, 
illetve az EFA‑ból nyújtott 
támogatásokkal. Az „EBB‑
család” részét képező Európai 
Beruházási Alap kkv‑knak 
biztosít kockázati tőkét és 
garanciákat.

6 Lásd: az Európai Unió előzetes 
konszolidált éves beszámolója 
a 2013‑as pénzügyi évről, 
7.1. kiegészítő melléklet – 
pénzügyi támogatási 
mechanizmusok, a Bizottság 
irányítása alá tartozó 
kölcsönfelvételi és ‑nyújtási 
műveletek.

d) a társadalmi befogadás elősegítése a szegénység csökkentése révén: legalább 20 
millióval csökkenjen a szegénységben és kirekesztettségben élők, illetve az ezek 
által fenyegetettek száma;

e) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése: (éghajlat‑változás/
energiaügy): a gázok kibocsátását 20%‑kal kell csökkenteni az 1990‑es szinthez 
képest (vagy akár 30%‑kal, ha adottak ennek feltételei); a megújuló energiaforrá‑
sok arányát 20%‑ra kell növelni, az energiahatékonyságot 20%‑kal kell javítani.

08 
Az éves általános uniós költségvetés mellett a Bizottság a következőket is kezeli:

a) Európai Fejlesztési Alapok (EFA) (kb. 3 milliárd euró 2013‑ban, 27 milliárd euró 
2014–2020‑ban). Az EFA‑költségvetéshez nyújtott tagállami hozzájárulásokban 
az EU általános költségvetési eljárásán kívül, kormányközi tárgyalásokon állapod‑
nak meg, de lehetséges, hogy a következő TPK‑ban az EFA‑t betagozzák az Unió 
költségvetésébe (lásd a globális Európáról szóló tényjegyzéket). A vissza nem té‑
rítendő támogatás formájában nyújtott forrásokat felhasználó EFA‑finanszírozású 
műveleteket a Bizottság irányítja. Az Európai Beruházási Bank (EBB)5 kezeli a be‑
ruházási keretet és a kamattámogatásokat.

b) kölcsönnyújtási és kölcsönfelvételi műveletek, 2013 végén körülbelül 57,2 mil‑
liárd euró értékben6. Bizonyos körülmények között, engedélyezett módon 
a (Bizottság által képviselt) EU vehet fel kölcsönöket abból a célból, hogy a Szer‑
ződésből eredő feladatainak eleget téve egyes országoknak kölcsönt nyújtson:

i. a felvett kölcsönöket a 28 tagállam garantálja. Ezeket viszonossági kölcsön‑
ként nyújtják a kedvezményezett országoknak, pontosan olyan feltételekkel, 
mint az eredeti kölcsönfelvételnél, így a Bizottságnál nem merül fel kamat‑
láb‑ vagy devizaárfolyam‑kockázat;

ii. három fő eszköz van: a fizetésimérleg‑támogatási mechanizmus (a BoP, 
amely euróövezeten kívüli országoknak nyújt pénzügyi segítséget: 2013. 
december 31‑ig 11,6 milliárd euró kölcsönt Magyarországnak, Lettországnak 
és Romániának); az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus (EFSM, 
amely minden tagállamnak nyújthat pénzügyi támogatást: 2013. decem‑
ber 31‑ig 44,5 milliárd euró kölcsönt Írországnak és Portugáliának. Jelenleg 
az EFSM már nem nyújt új kölcsönöket, mivel támogatási tevékenysége 
helyébe az EFSF, majd az ESM támogatása lépett – lásd: a lenti 10. pont); vala‑
mint a makroszintű pénzügyi támogatási eszköz (MFA, amely Európán kívüli, 
de földrajzilag közel eső partnerországokat támogat, 2013. december 31‑ig 
0,6 milliárd euró kölcsönnel);

iii. léteznek ezenfelül az energetikai létesítményekhez kapcsolódó projektek 
finanszírozásához tagállamok és nem tagállamok által felvehető Eura‑
tom‑kölcsönök (2013. december 31‑ig 0,4 milliárd eurót vettek fel), valamint 
az Európai Szén‑ és Acélközösség (ESZAK) kötelezvényei, 2013. december 31‑
én 0,2 milliárd euró értékben.
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c) Az elsősorban a nyugdíjjal és a munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos hosszú 
lejáratú kötelezettségek (2013 végén 45,7 milliárd euró). E juttatások várható 
költségeihez egyharmad részben járulnak hozzá az uniós alkalmazottak a fizeté‑
sükből, míg a tagállamok együttesen garantálják a juttatások folyósítását, és ők 
vállalják majd ezek jövőbeni finanszírozását.

d) A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap, az EBB által nem uniós országoknak 
nyújtott kölcsönök esetleges nemteljesítésének fedezésére.

e) A költségvetésen kívüli, sürgősségi esetben és kivételes körülmények között 
alkalmazandó speciális eszközök, évente legfeljebb 1,4 milliárd euróig (a sürgős‑
ségisegély‑tartalék, az Európai Unió Szolidaritási Alapja, a Rugalmassági Eszköz 
és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap).

A pénzügyi és államadósság-válságra válaszul hozott 
konkrét intézkedések

09 
A tagállamok az európai szemeszter keretében (lásd: 3. háttérmagyarázat) meg‑
erősítették gazdaságpolitikájuk összehangolását, és éves politikai és költségvetési 
döntéseikben tekintetbe kell venniük az uniós szabályokat és iránymutatásokat.

10 
Az államadósság‑válság nyomán az euróövezet országai kormányközi pénzügyi sta‑
bilitási mechanizmusokat hoztak létre (az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz [EFSF7] 
és annak utódja, az Európai Stabilitási Mechanizmus [ESM8]). A Bizottság felelős az 
e mechanizmusok keretében nyújtott pénzügyi támogatás politikai feltételeinek 
megtárgyalásáért és azok betartásának nyomon követéséért. Ezeket a kölcsönöket 
azonban nem garantálja az uniós költségvetés, és nem képezik az uniós elszámolások 
részét9.

7 Az EFSF keretében 
152,8 milliárd euró kölcsönben 
részesült három ország: 
Írország, Portugália és 
Görögország. Az EFSF 2013 
július 1‑jétől nem nyújt új 
kölcsönöket. A támogatásra 
szoruló euróövezeti országok 
kölcsönért fordulhatnak az 
ESM‑hez, amelynek hitelezési 
kapacitása 500 milliárd euró.

8 Az ESM‑t az euróövezeti 
országok hozták létre, és azok 
tulajdonában áll. Bármely 
rászoruló euróövezeti ország 
kölcsönért fordulhat az 
ESM‑hez, amelynek hitelezési 
kapacitása 500 milliárd euró.

9 Ezenkívül a Bizottság kezeli 
az euróövezet országai 
által Görögországnak 
nyújtott egyesített kétoldalú 
kölcsönöket. Ezek nincsenek 
hatással az EU költségvetésére, 
nem szerepelnek és említést 
sem nyernek az uniós 
pénzügyi kimutatásokban.

3.
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t Az európai szemeszter

Valamennyi tagállamnak tükröznie kell az Európa 2020 stratégia célkitűzései iránti elkötelezettségét saját nemze‑
ti célkitűzéseiben és növekedést célzó politikáiban. Az európai szemeszter a gazdaságpolitikai koordináció éves 
ciklusa, amely az egyes tagállamok erőfeszítéseinek koordinálásával és koncentrálásával igyekszik elérni a kívánt 
hatást a növekedés terén. A Bizottság minden évben részletesen elemzi az egyes országok gazdasági és strukturá‑
lis reformprogramjait, majd országspecifikus ajánlásokat tesz a következő 12–18 hónapra. A Tanács megvitatja és 
hivatalosan elfogadja ezeket az ajánlásokat, amelyeket az Európai Tanács jóváhagy. A tagállamok így szakpolitikai 
tanácsokban részesülnek, mielőtt véglegesítenék a következő évre szóló nemzeti költségvetést. Ha egy ország egy 
adott időn belül nem cselekszik az ajánlások szerint, politikai figyelmeztetésben részesülhet.
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10 A nemzeti központi 
bankoknak az EKB tőkéjében 
való részesedését egy olyan 
kulcs alapján számítják ki, 
amely tükrözi az adott ország 
részarányát az EU teljes 
népességében és bruttó 
hazai termékében. A két 
tényező egyenlő súllyal bír. Az 
EKB a részesedések arányát 
ötévente igazítja ki, valamint 
mindannyiszor, ha új ország 
lép be az Unióba. A kiigazítás 
a Bizottság által szolgáltatott 
adatok alapján történik.

11 Az EBRD 1991‑ben jött létre 
a vállalkozások támogatására, 
a nyílt és demokratikus 
piacgazdaságba történő 
átmenet elősegítésére. 
Közép‑Európában, 
Közép‑Ázsiában, valamint 
a dél‑ és kelet‑mediterrán 
térségben működik, 34 
országban. Részvényesei 
között van 64 ország, az 
Európai Unió és az Európai 
Beruházási Bank. Az EU 
tagállamai, az EBB és 
a Bizottság összesen az 
EBRD‑részvények kb. 63%‑át 
birtokolják.

12 A (2013. január 1‑jétől 
alkalmazandó) költségvetési 
rendelet 2. fejezete, 
végrehajtási módszerek 
(HL L 298., 2012.10.26, 1. o.). 
Három irányítási mód van 
(2013 előtt öt volt). A közvetlen 
irányítás keretében 
a pénzeszközök felhasználását 
a Bizottság illetékes szervezeti 
egységei, a végrehajtó 
ügynökségek és az uniós 
külképviseletek vezetői 
felügyelik; a közvetett irányítás 
leginkább az ügynökségek, 
az Unión kívüli országok 
és nemzetközi szervezetek 
esetében jellemző; 
a megosztott irányítás 
keretében a forrásokat 
nemzeti végrehajtó szervek 
kezelik, amelyeket külön 
ellenőriznek igazoló szervek. 
A költségvetési rendelet 
ezen irányítási módok 
mindegyike esetében 
meghatározza az ellenőrzési 
és kontrollintézkedéseket.

11 
Az Európai Központi Bank (EKB) az uniós költségvetésen kívül áll.

a) Az EKB valamennyi tagállam nemzeti központi bankjainak tulajdonában van, 
ezek részesedését a Bizottság által szolgáltatott adatok alapján állapítják meg10.

b) 2014‑ben az EKB átveszi a felelősséget az egységes felügyeleti mechanizmusért, 
és fel lesz hatalmazva, hogy a részt vevő tagállamok (az euróövezet 18 országa és 
azok az euróövezeten kívüli országok, amelyek jogosultak a részvételre) minden 
hitelintézetét felügyelje, és ezeknél beavatkozzon. A gyakorlatban az EKB az 
euróövezet kb. 130 legnagyobb bankját fogja közvetlenül felügyelni, míg a többi 
bank továbbra is a nemzeti hatóságok hatáskörébe fog tartozni.

Az EU összetett költségvetési rendszere

12 
Az Unió költségvetésének felhasználása igen összetett környezetben történik (lásd: 
4. ábra):

a) Több mint 30 szakpolitikai területen számos cél érdekében sokféle tevékenység 
zajlik. Több ezer projekt részesül finanszírozásban egy sor különböző eszköz 
révén (támogatások, szubvenciók, kölcsönök, garanciák, az Unión kívüli országok 
részére közvetlen költségvetés‑támogatás, az uniós források hatását erősítő inno‑
vatív pénzügyi eszközök és egyéb mechanizmusok). A végső kedvezményezettek 
közé magánszemélyek, vállalatok, egyetemek, a köz‑ és magánszféra közötti 
partnerségek és állami szervezetek is tartoznak.

b) Az érintettek között megtalálhatóak tagállamokon belüli (nemzeti, regionális 
és helyi szintű) szereplők, az Unión kívüli országok és nemzetközi szervezetek, 
a Bizottság különböző szervezeti egységei (főigazgatóságok), ügynökségek és 
más uniós szervek (uniós társintézmények, az Európai Beruházási Bank [EBB], az 
Európai Beruházási Alap [EBA]), és olyan szervezetek, amelyek tevékenységében 
részt vesz az EU is (pl. az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)11 és a közös 
vállalkozások).

c) Az uniós költségvetés mintegy 80%‑ának felhasználásáért a tagállamok felelősek, 
megosztott irányítás keretében. E 80%‑nak a javarésze nemzeti „előzetes jut‑
tatások” (lásd: 6. bekezdés b) pontja és 1. táblázat) formájában az egyes orszá‑
goknak van fenntartva. A mezőgazdasági kiadások kivételével a tagállamoknak 
a megosztott irányítás alá tartozó tevékenységek költségeinek egy részét maguk‑
nak kell finanszírozniuk (társfinanszírozás).

d) Az irányítási mód12, illetve az, hogy a Bizottság az elvégzett tevékenységek egyet‑
len finanszírozója‑e, nemcsak azt befolyásolja, hogy milyen mértékben tudja 
a Bizottság alakítani e tevékenységeket, hanem meghatározza azt is, hogy milyen 
kontroll‑, ellenőrzési és elszámoltathatósági rendszer kerül bevezetésre, és hogy 
milyen információkhoz fér hozzá a Bizottság.
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e) Számos különböző – egymáshoz hasonló vagy egymást kiegészítő célokat 
szolgáló – program, projekt és tevékenység van, amelyekre eltérő irányítási és 
kontrollszabályok vonatkoznak. Számos szakpolitika‑területen előfordul a több 
forrásból történő finanszírozás (a kutatási és innovációs projektek például három 
különböző uniós finanszírozási forrásból meríthetnek, s mindegyiknek megvan‑
nak a saját irányítási és támogathatósági szabályai; a külső fellépések esetében 
egyes intézkedések finanszírozhatók mind az uniós költségvetésből, mind az 
Európai Fejlesztési Alap (EFA) költségvetéséből). Ez a többforrású támogatás az 
egyes szakpolitikai területeken belül is létezik13. Ebből adódik, hogy amikor egyes 
programokat, projekteket és tevékenységeket egy sor különböző forrásból (az 
uniós és a nemzeti költségvetésből, az EBB és mások révén) finanszíroznak, akkor 
nem mindig nyilvánvaló a teljes költség. Ezenfelül mindegyik finanszírozási forrás 
saját irányítási és beszámolási rendszerrel bír14. Ennek a gondos pénzgazdálko‑
dásra nézve következményei vannak a különböző csatornákon keresztül pénz‑
eszközöket nyújtó tagállamok számára.

f) Az uniós költségvetés meghatározására évente kerül sor, de a finanszírozott tevé‑
kenységek közül sok több éven keresztül zajlik. Ebből kifolyólag:

i. amikor belekezdenek egy uniós finanszírozású programba, a tagállamok, 
más közreműködők és a kedvezményezettek készpénzelőlegben (előfinan‑
szírozásban) részesülnek. 2013 végéig 79,4 milliárd euró összegben került sor 
előfinanszírozás folyósítására, főként a tagállamokkal megosztott irányítású 
tevékenységekre (lásd: 40. bekezdés);

ii. hosszú időn keresztül egyre nagyobbra nőtt a különbség a kötelezettség‑
vállalási és a kifizetési költségvetés között, ami csorbítja a Bizottság azon 
képességét, hogy még a tárgyévben eleget tudjon tenni minden kifizetési 
kérelemnek15. Azok a jogi finanszírozási kötelezettségvállalások, amelyek 
kifizetésére majd később kerül sor (az ún. fennálló kötelezettségvállalások, 
francia kifejezéssel reste à liquider, RAL) 2013 év végén 222,4 milliárd eurót 
tettek ki; javarészt a 2010–2014‑es időszakban a kohéziós politika terén tett 
kötelezettségvállalásokról volt szó (lásd: 3. ábra). Az összesen 103,4 milli‑
árd eurót kitevő egyéb kötelezettségekkel (főleg beszerzések és a személy‑
zet nyugdíja) együtt, a felvett kölcsönöket bele nem értve, ez a jövőben 
a 2014–2020‑as TPK keretében már jóváhagyott összegeken kívül kb. 326 mil‑
liárd euró kifizetését fogja szükségessé tenni az uniós költségvetésből (2013. 
év végi állapot) (lásd: 2. ábra).

g) A költségvetés felhasználásakor a tagállamoknak be kell tartaniuk a felhaszná‑
lásra vonatkozóan uniós szinten elfogadott szabályokat és rendeleteket – más 
szóval ezeket a szabályokat eredményes mechanizmusok révén ismertté kell 
tenni, és integrálni kell nemzeti, regionális és helyi önkormányzati szinten.

h) Az Unión kívüli országokon, a nemzetközi szervezeteken és az EBB‑n keresztül 
történő közvetett felhasználás esetén külön megállapodások tisztázzák az uniós 
költségvetésből származó források lehetséges felhasználási módjait, valamint 
a beszámolási és ellenőrzési jogköröket.

13 „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése: a jelenlegi 
finanszírozási rendszer, az 
előttünk álló kihívások, az 
érdekeltekkel folytatott 
konzultáció eredményei, 
valamint a legfontosabb 
horizontális és ágazati 
kérdésekre vonatkozó 
különféle választási 
lehetőségek” c. bizottsági 
munkadokumentum, 9. és 
17. o., az „Egyszerűbb és 
átláthatóbb költségvetés” 
fejezetcím alatt, (SEC(2011) 868 
végleges, 2011.6.29).

14 Az EBB és az EBRD 
társfinanszírozásának hatásai 
az uniós költségvetésre, 
2013. évi nyomon követő 
értékelés, 3.3., 3.4. és 
5. következtetés (az Európai 
Parlament Belső Politikák 
Főigazgatósága Költségvetési 
D Igazgatóságának jelentése).

15 Lásd: a 2012‑es pénzügyi 
évre vonatkozó éves jelentés 
(HL C 331., 2013.11.14.) 1.51–
1.53. és 1.58–1.59. bekezdése.
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13 
A költségvetés felügyeletéért és végrehajtásáért a végső felelősséget a Bizottság 
viseli. A tagállamoktól és másoktól visszakövetelhet pénzösszegeket, ha azokat nem 
az elfogadott célokra, nem megfelelő módon használták fel.

14 
Mindez együtt szükségessé teszi a szerep‑ és felelősségi körök egyértelmű megha‑
tározását, a különböző szereplők közötti jó koordinációt és kommunikációt, valamint 
a költségvetés megfelelő és eredményes felhasználását biztosító erős elszámoltatha‑
tósági és kontrollmechanizmusok meglétét.

Fennálló kötelezettségvállalások („RAL”) a TPK fejezetei szerint az egyes években

Forrás: A Számvevőszék számításai, a Bizottság tájékoztatása alapján.
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Az uniós költségvetés felhasználása

4.
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A 28 uniós tagállam a TPK-megállapodással összhangban összevonja az éves költségvetéshez való hozzájárulásait (2014: 143 milliárd euró).
Ezt az összeget a Bizottság által javasolt, a Tanács és az Európai Parlament által elfogadott prioritásokra fordítják.

EU: 28 tagállam
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Uniós költségvetés
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Forrás: Európai Számvevőszék.
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15 
Az uniós költségvetés felhasználásának elszámoltathatósági modellje az 5. ábrán 
látható:

a) A Szerződés rendelkezéseivel összhangban az Unió éves költségvetését a Tanács 
és az Európai Parlament határozza meg16.

b) Az EU‑Szerződés a Bizottságra ruházza a költségvetés felhasználásának felelős‑
ségét17. Az uniós költségvetés java részét ugyan a tagállamok használják fel, ám 
a költségvetés végrehajtásáért a végső felelősséget a Bizottság viseli, amely erről 
mind az Európai Parlamentnek, mind a Tanácsnak beszámol.

c) A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozatot (DAS) ad ki, és bemutatja teljesít‑
mény‑ellenőrzéseinek eredményeit az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak18, 
amelyek ezek segítségével adnak a Bizottságnak mentesítést a költségvetés 
bevételeinek beszedéséért és felhasználásért viselt felelősség alól19.

d) Hasonló eljárás révén kap mentesítést a többi uniós intézmény és ügynökség az 
általuk felhasznált költségvetés tekintetében.

16 EUMSZ, 314. cikk: „Az 
Unió éves költségvetését 
különleges jogalkotási 
eljárás keretében eljárva 
az Európai Parlament és 
a Tanács határozza meg 
a következő rendelkezéseknek 
megfelelően”. 314. cikk 
(2) bekezdése: „a Bizottságnak 
a ... javaslatát... az Európai 
Parlament és a Tanács 
elé kell terjesztenie”; az 
elfogadási eljárást a 314. cikk 
3–10. bekezdése részletezi.

17 Az Európai Unióról szóló 
szerződés 17. cikke; az 
EUMSZ 317. cikke: „a 
Bizottság a költségvetést 
a tagállamokkal 
együttműködve hajtja végre...”

18 Az EUMSZ 285. és 287. cikke.

19 Az EUMSZ 319. cikke: „Az 
Európai Parlament a Tanács 
ajánlása alapján mentesíti 
a Bizottságot a költségvetés 
végrehajtására vonatkozó 
felelősség alól...”

Az uniós költségvetés felhasználásának elszámoltathatósági 
modellje
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20Milyen kockázatok 
fenyegetik a jó 
pénzgazdálkodást?
16 
Az uniós források értékes és alapvető módon járulnak hozzá a Szerződés céljainak 
előmozdításához. E célok közé tartozik a Szerződés szerinti szabadságokat előmozdí‑
tó jogszabályok megalkotása, a belső piac, az egészségügy és a fogyasztóvédelem, 
az Unió jobb láthatósága a nemzetközi színtéren. Az uniós polgárok, az adófizetők, 
a tagállami kormányok és a költségvetési hatóság jogos igénye, hogy az uniós forrá‑
sok elköltése megfelelően, megfontoltan és európai többletértéket teremtve történ‑
jen. Az Unió vívmányai azonban túlmutatnak a pénzügyi támogatáson. Az elmúlt két 
évtizedben az EU sikerrel integrált 16 új tagországot, bevezette az eurót, és összehan‑
golt választ adott a pénzügyi világválság és az európai államadósság‑válság kihívá‑
saira. A belső piac teljes elmélyítése ugyan még várat magára, létrehozása viszont 
kevés költségvetési kiadással járt. Az uniós források hozzájárultak olyan hálózatok és 
struktúrák kiépítéséhez és megszilárdításához is, amelyek révén az Unió polgárai és 
szervezetei mind fizikai, mind kulturális értelemben közelebb kerültek egymáshoz, 
tovább erősítve az európai integrációt.

17 
A jó pénzgazdálkodást az a kockázat fenyegeti, hogy az uniós költségvetés:

a) felhasználása nem a költségvetési hatóság által meghatározott célok és szabá‑
lyok szerint történik (a kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége);

b) az éves pénzügyi beszámolóban nem kerül megfelelően számbavételre (a beszá‑
moló megbízhatósága)20;

c) felhasználása nem megfontoltan, a gondos pénzgazdálkodás elvei (gazdaságos‑
ság, hatékonyság és eredményesség) szerint történik.

d) felhasználása nem értékteremtő módon történik, és a várt előnyök nem valósul‑
nak meg (uniós többletérték).

20 Mivel a Számvevőszék 
2007 óta mindig kedvező 
véleményt adott a beszámoló 
megbízhatóságáról, 
ezért a pénzgazdálkodási 
kockázatokra vonatkozó 
állapotfelmérésünk ezzel 
a témával nem foglalkozik.
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18 
A helyes kockázatkezelésnek jó minőségű kiadásokat kell eredményeznie, vagyis 
olyan eredményes és gazdaságos kiadásokat, amelyek felhasználása hatékonyan, 
a szabályokkal összhangban történik. Az I. melléklet részletesen felsorolja az uniós 
költségvetés felhasználásakor felmerülhető különféle külső, pénzügyi és tevékeny‑
séggel kapcsolatos kockázatokat. Ha ezek a kockázatok fellépnek, az alábbi következ‑
ményekkel járhatnak:

a) nem sikerül szakpolitikai előrehaladást vagy a megcélzott végeredményt elérni, 
mert rosszul megválasztott vagy nem megfelelő eljárásokat alkalmaznak a kívánt 
eredmények és hatás érdekében;

b) nem sikerül értéket, különösen pedig uniós többletértéket teremteni. Az uni‑
ós pénzeszközök hozhatnak valamilyen hasznot az EU polgárainak vagy más 
kedvezményezetteknek, felhasználásuk mégis híján van a sajátlagos uniós 
vetületnek. Máskor ezeket az eredményeket más források felhasználásával, illetve 
kevesebb uniós forrás révén is el lehetett volna érni;

c) olyan tevékenység vagy mulasztás, amely árt az EU vagy a Bizottság jó 
hírnevének;

d) nem a megfelelő irányítási és operatív módszereket alkalmazzák a szakpolitikai 
célkitűzések elérésére, azaz vagy jobb eredményeket lehetett volna elérni; vagy 
más módszerrel jobban lehetett volna elérni az eredményeket;

e) nem állítják fel a célkitűzések elérését szolgáló megfelelő belső kontrollrend‑
szereket (figyelembe véve az irányítással, a műveletekkel, a kiadások jogsze‑
rűségével és szabályszerűségével, a pénzügyekkel, a beszerzéssel, a csalással 
és más szabálytalanságokkal, az informatika használatával, az emberi erő‑
forrásokkal, az eszközökkel, az egészséggel és biztonsággal stb. kapcsolatos 
kockázatokat), illetve nem hoznak létre a haladás nyomon követését szolgáló 
teljesítménymenedzsment‑rendszereket.

19 
Kivételes jellegük miatt ez az állapotfelmérés nem terjed ki a következő 
szempontokra:

a) a csalás és a korrupció, amelyek mögött gyakran szövevényes szervezetek, 
a nagy pénzmozgások által odavonzott csalók összejátszása áll. A Számvevőszék 
az ellenőrzései megtervezésekor és végrehajtásakor tekintetbe veszi a csalás koc‑
kázatát, de nem kutat rendszeresen és aktívan csalások után. Ez az Európai Csalás 
Elleni Hivatal feladatköre21;

b) az EU vagy a Bizottság jó hírnevének esetlegesen ártó tevékenység, illetve 
mulasztás;

c) a pénzügyi és államadósság‑válság nyomán hozott konkrét intézkedések; a tag‑
államok úttörő kormányközi kezdeményezései (lásd 9. és 11. bekezdés) nyomán 
az elszámoltathatóság és a közpénzellenőrzés kereteinek kapcsán felmerülő 
kérdéseket a Számvevőszék egy másik állapotfelmérésében tárgyalja22.

21 Az elnök levele az Európai 
Parlament elnökéhez: „Az 
Európai Számvevőszék 
véleménye a korrupció 
elleni intézkedésekről szóló 
bizottsági jelentésről” (http://
eca.europa.eu).

22 Lásd: a Számvevőszék 
„Hiátusok, átfedések és 
kihívások: állapotfelmérés az 
uniós elszámoltathatósági 
és közpénz‑ellenőrzési 
rendszerekről” c. jelentése 
(http://eca.europa.eu).
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Az uniós kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége: 
a források szabályszerű felhasználása

20 
Ez a rész elsősorban a költségvetési kiadásokat tárgyalja. Amint azt az Európai 
Tanács 2013. februári ülése megállapította, a bevételekre vonatkozó szabályokat az 
egyszerűségi, az átláthatósági és a méltányossági célkitűzések figyelembevételével 
kell megállapítani. Részletesebben lásd a bevételekről szóló tényjegyzéket. A be‑
vételre vonatkozó két fő kérdés az, hogy miként finanszírozandó az uniós költség‑
vetés (a források), és hogy az egyes tagállamok milyen összeggel járuljanak hozzá 
a költségvetéshez.

21 
A Számvevőszék elutasító véleményt ad a költségvetési kiadások (tranzakciók) sza‑
bályszerűségéről, mivel – a bevételek és az igazgatási kiadások kivételével – minden 
területen lényeges, vagyis az elfogadhatóság szintjét meghaladó hibákat talált23.

22 
Hibák akkor fordulnak elő, ha a kifizetések se nem jogszerűek, se nem szabálysze‑
rűek, például ha azokat nem támogatható kedvezményezettek igénylik, vagy ha az 
érintett kiadást nem finanszírozhatná az EU, vagy ha a támogatásra való jogosultság 
feltételei nem teljesülnek. Ezek a (hibaként leírt) gondok a következők miatt fordul‑
hatnak elő:

a) a kedvezményezettek hibás nyilatkozatokat nyújtanak be;

b) a kedvezményezettek nem felelnek meg azoknak a feltételeknek, amelyek teljesí‑
tése esetén kapható és felhasználható uniós támogatás. A feltételek összetett és 
sokrétű volta megnehezítheti a kedvezményezettek számára a feltételek betar‑
tását, a vezetők számára pedig ennek megállapítását. Ha egy feltételrendszer 
nem egyértelmű, akkor értelmezésének bizonytalansága miatt megeshet, hogy 
a kiadásokat túl könnyen, „költekező módon” fogadják el (amikor nagy az arra 
irányuló késztetés, hogy a rendelkezésre álló költségvetést akkor is elköltsék, ha 
az nem valós igényt elégít ki);

c) a Bizottság, a tagállami irányító szervek és a kiadásokat igazoló más ellenőrök el‑
lenőrzései és kontrolljai nem előzik meg, nem tárják fel és nem korrigálják a hibás 
költségnyilatkozatokat;

d) a tagállamok és mindazok, akiknek feladata a költségvetés felhasználása, arra 
összpontosítanak, hogy a költségvetést az előírt idő alatt elköltsék (kiadások 
teljes felhasználása), nehogy elveszítsék azt, ami a megfelelő és eredményes 
felhasználás rovására mehet. Az egyes tagállamok számára elkülönített éves ke‑
retösszegek (lásd: 6. bekezdés b) pontja) is azt a szokásrendet erősítik, amelyben 
fontosabbak a nettó egyenlegek és az uniós költségvetés újraelosztása, mint az, 
hogy a közös uniós forrásokat a köz javára legalkalmasabb módon ruházzák be 
és használják fel.

23 A lényegesség meghatározása 
szakmai megítélés kérdése. 
Lényeges a hibaszint, ha az 
adott kiadási kategóriának 
több mint 2%‑a hiba által 
érintett; lényegesnek 
tekintendők az olyan 
tények és események is, 
amelyek közlése esetén 
megváltoztathat a beszámoló 
olvasójában kialakult 
megítélés. A 2009 és 2012 
közötti időszakban az uniós 
költségvetést érintő becsült 
legvalószínűbb hibaarány 
az összes kiadás 3,3–4,8%‑a 
között váltakozott.
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Gondos pénzgazdálkodás: az uniós költségvetés révén 
elért eredmények

23 
A jó teljesítményt úgy is lehet tekinteni, mint „helyesen (eredményesség) és a megfe‑
lelő módon (hatékonyság) eljárni”. Az eredményes és hatékony irányítás megköveteli, 
hogy az EU által finanszírozott tevékenységeket megfelelően, a tényleges szükségle‑
tekhez illeszkedve tervezzék meg, majd megfelelő módszerekkel hajtsák végre. Ezek 
a tevékenységek irányuljanak világosan meghatározott célokra, teljesítményüket 
pedig vessék alá megfelelő monitoringnak, hogy a Bizottság és más irányító szervek 
értékelni tudják, mennyiben valósultak meg ezek a célok.

24 
A Számvevőszék teljesítmény‑ellenőrzései24 arról számolnak be, hogyan költötték el 
az uniós pénzeszközöket, és hogy eredményes volt‑e a felhasználásuk.

25 
Ha nagy a pénzeszközök elköltésére irányuló késztetés úgy, hogy nincsenek kellő 
figyelemmel a várt eredmények megvalósítására, az az uniós pénzeszközök nem 
optimális felhasználását vonhatja maga után. A különjelentéseinkben leggyakrabban 
leírt problémák a 6. ábrán láthatóak. A pénzeszközök nem optimális felhasználását 
a támogatott intézkedések előkészítésének, végrehajtásának és monitoringjának 
hiányosságai okozhatják akkor, ha:

a) a finanszírozás célja nem világos, vagy hiányzik a ténylegesen szükséges finanszí‑
rozás előzetes értékelése vagy felmérése;

b) túl sok a célkitűzés, vagy a nem egyértelmű célok többféleképp értelmezhetőek, 
ami megnehezíti a prioritások meghatározását;

c) nem került sor a potenciális kedvezményezettek igényeinek megfelelő felmé‑
résére, vagy nem veszik kellően figyelembe az uniós finanszírozás lehetséges 
hatását;

d) a támogatás nem a leginkább rászoruló kedvezményezetteket, területeket és 
projekteket célozza meg, vagy az egyes projektek kiválasztási kritériumai nem 
elégségesek;

e) a támogathatósági feltételek nem egyértelműek, vagy az uniós finanszírozást 
(támogatásokat, kölcsönöket stb.) jóváhagyó szervek azokat nem következetesen 
alkalmazzák;

f) az uniós források bizonyos előnyökkel járnak a kedvezményezettek számára, de 
az intézkedéseknek nincsen külön uniós vetületük azon felül, amit a tagállamok 
nemzeti, regionális és helyi szinten már amúgy is finanszíroznak. Az uniós több‑
letérték megléte tehát megkérdőjelezhető;

g) nem vizsgálják az uniós fellépésekkel járó költségek ésszerűségét;

24 A költségvetési rendelet 
7. fejezetének 30. cikke előírja, 
hogy az uniós költségvetést 
„a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével, 
nevezetesen a gazdaságosság, 
eredményesség és 
hatékonyság elvével 
összhangban kell felhasználni.” 
Teljesítmény‑ellenőrzéseinek 
eredményeit a Számvevőszék 
különjelentésekben 
teszi közzé, illetve éves 
jelentésének 10., „Az uniós 
költségvetés révén elért 
eredmények” c. fejezetében 
foglalja össze.
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h) az uniós forrásokat szükségtelenül magas színvonalú termékek és szolgáltatások 
beszerzésére használják fel;

i) az áruk és szolgáltatások beszerzésekor nem követik a közbeszerzési szabályokat;

j) az intézkedések megtétele túl sokáig tart;

k) az uniós költségvetésből olyan fellépéseket és projekteket finanszíroznak, ame‑
lyek nem önfenntartóak, illetve amikor az uniós források már nem állnak rendel‑
kezésre, nem tartják fenn őket. Az eredetileg felhasznált források tehát gyenge 
ár‑érték arányt eredményezhetnek;

l) hiányoznak az információk arról, hogy mit sikerült valójában elérni, és milyen 
előnyökkel járt a támogatás. Időnként rendelkezésre áll részleges információ, 
például akkor, amikor az egyes országok beszámolnak a saját területükön zajló 
tevékenységekről (teljesítménycélok, értékelések stb.). Ennek révén azonban 
még nem alkotható az egész Uniót átfogó kép a teljesítményről, és összehason‑
lításokat sem lehet tenni. Ebből adódóan a teljes uniós költségvetésre nézve 
pusztán a finanszírozás szintjéről állnak rendelkezésre ellentmondásmentes és 
összehasonlítható adatok, ami csak erősítheti a költekező kedvet.

A Számvevőszék különjelentéseiben leggyakrabban leírt problémák

6.
 á

br
a

Forrás: Európai Számvevőszék.

Igények

Célok

Értékel / meghatároz Figyelemmel kísér

Meghatároz

Támogathatósági szabályok
A projekt

B projekt

C projekt

Döntést hoz

Irányítás
(tervezés, kiválasztás, monitoring)

Nem megfelelő
igényfelmérés

Nem egyértelmű
célok

Összetett 
támogathatósági
feltételek

!

!

! Nem
megfelelő
rangsorolás

!

A projektt

B projekt

C projekt

Kiválasztási szabályok
(prioritások)

Hatékonyság
(Eredmények<-> Források)

Eredményesség (Eredmények <-> Célkitűzések)

x
Rosszul választották
meg a projektet!

A projekt

B projekt

x

Hatások

Eredmények

Források

Gyenge
elszámoltathatóság 
a forrásfelhasználásra
vagy hatásra nézve

!

Gazdaságosság

Költséges, 
felesleges funkciók,
„talált pénz” hatás

!

Hiányos információk
Nem megfelelő monitoring!

Gyenge
fenntarthatóság!

Feltételeket
nem tartják be!
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Néhány konkrét kockázati tényező

26 
A fenti 12–15. bekezdés részletes képet ad az uniós költségvetés felhasználását 
jellemző összetettségről. Ez az összetettség és az (eltérő eljárásokkal bíró) prog‑
ramstruktúrák sokfélesége csökkenti az uniós kiadások hatását, és adminisztratív 
terheket rak a pályázók vállára. A kiadásokra vonatkozó túl bonyolult szabályok vagy 
kontrollkövetelmények késleltethetik a végrehajtást, és hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy az EU‑ról negatív kép alakuljon ki. E kérdés több külön említésre méltó vetüle‑
tét is részletesebben tárgyaljuk ebben a részben.

Támogathatósági szabályok és az uniós támogatásban való részesülés 
egyéb feltételei

27 
A támogathatósági szabályok összetett volta és a források felhasználási módjá‑
ra vonatkozó egyéb feltételek azt eredményezhetik, hogy e forrásokat nem kellő 
célirányossággal veszik igénybe, s így nem optimális módon használják fel az uniós 
költségvetést.

28 
A Bizottság lépéseket tesz a jogszabályok csökkentése és egyszerűsítése érdekében. 
A szabályok száma és bonyolultsága azonban továbbra is nehézségeket okoz a tagál‑
lamok irányító hatóságainak, más közreműködőknek és a kedvezményezetteknek:

a) egyes költségvetési területekre akár hét szabályozási réteg is vonatkozhat, szá‑
mos jogi szövegben elszórtan megtalálható feltételekkel. Ez eltérő értelmezések‑
hez s ezáltal eltérő alkalmazáshoz vezethet;

b) a szabályok, illetve az a benyomás, hogy a szabályok bonyolultak, eltántoríthat‑
ják a résztvevőket attól, hogy uniós támogatásért pályázzanak, és megnehezít‑
hetik számukra a szabályok betartását is;

c) a szabályokat nem feltétlenül ismeri a bevételek beszedésében, illetve az uniós 
források felhasználásában érintett minden szereplő, különösen a tagállami nem‑
zeti költségvetésekből társfinanszírozott kiadások esetén;

d) a tagállami hatóságok nem feltétlenül képesek kellő időben intézkedni an‑
nak érdekében, hogy az uniós szabályok változásait ismerjék és alkalmazzák 
a területükön;

e) a tagállamok is fokozhatják a bonyolultságot azzal, hogy a nemzeti szabályozás‑
ban vagy egyéb útmutatásban további feltételeket szabnak (például a közbe‑
szerzés terén), vagy azzal, hogy saját támogathatósági feltételeket fogalmaznak 
meg (például a kohéziós politikai kiadások terén). Ezek a további előírások adott 
esetben szükségtelenek, adminisztratív téren szükségtelenül megnehezítik és 
bonyolítják az uniós költségvetés felhasználását;

f) bármelyik szinten előfordulhat, hogy a kontrollrendszerek nem elegendőek min‑
den feltétel betartásának ellenőrzésére.
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A közbeszerzési szabályok és eljárások alkalmazása

29 
A közpénzből történő beszerzés különösen nehéz feladat elé állítja a kiadásokért 
felelős vezetőket: a közpénzt átlátható, pártatlan és megfelelő módon, jó ár‑érték 
arányt biztosítva kell felhasználni. Az uniós közbeszerzési irányelvek célul tűzik ki 
a belső piac megnyitását azáltal, hogy megkönnyítik a határokon átnyúló szerződés‑
kötést és beszerzést, és jogi keretet biztosítanak a nyílt és átlátható beszerzésnek. 
E szabályok be nem tartása azzal járhat, hogy nagyobb költségeket kell közpénzből 
fedezni (például mert túláraznak egy építési beruházást), csorbul a verseny, jogos 
ajánlattevőket utasítanak el, vagy szerződésbontás miatt további költségekkel, illetve 
késedelemmel kell számolni.

30 
A Számvevőszék által feltárt számos jogszerűségi és szabályszerűségi hiba a közbe‑
szerzési szabályok és eljárások helytelen alkalmazásából ered (lásd a közbeszerzésről 
szóló tényjegyzéket). Ez történhet vagy szándékosan, azért, hogy valamely pályázót 
előnyben részesítsenek a többivel szemben, vagy szándékolatlanul, a szabályok 
bonyolultsága és rossz érthetősége miatt.

A tagállami hatóságok kapacitása az uniós pénzek kezelésére és 
felhasználására

31 
Annak biztosítása, hogy a különböző támogatásokat az előírt feltételeknek megfe‑
lelő jogosult kedvezményezetteknek fizessék ki, és hogy a jogosulatlan kifizetések 
megfelelő módon visszatérítésre kerüljenek, a tagállamok illetékes hatóságainak, 
illetve ellenőreiknek elsődleges felelőssége25. Az uniós pénzeket kezelő szervezetek 
és rendszerek létrehozásának költségei megoszlanak a tagállamok és az Unió között; 
az előbbieknek némi mérlegelési jogkörük van arra nézve, hogyan szervezzék meg 
rendszereiket és kontrolljaikat nemzeti, regionális és helyi szinten.

25 Az új költségvetési rendelet (az 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról és az 1605/2002/
EK, Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2012. október 25‑i 
966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (HL L 298., 
2012.10.26., 1. o.) növeli 
a tagállami szerepvállalást és 
elszámoltathatóságot az uniós 
költségvetés felhasználását 
illetően.
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32 
Az, hogy a források felhasználásában 28 ország közigazgatási szervei, valamint 
számos, egyenlőtlen adminisztratív kapacitással bíró regionális és helyi önkormány‑
zat vesz részt, szükségképpen növeli annak kockázatát, hogy jogszerűségi és sza‑
bályszerűségi hibák fordulnak elő, valamint hogy a kiadások kívánnivalót hagynak 
maguk után. A tagállami hatóságok elégtelen közigazgatási kapacitása befolyásol‑
hatja a következőket: következetlenségek a támogathatósági feltételek alkalmazását 
ellenőrző rendszerekben és kontrollokban; a költségek ésszerűségének értékelése; 
a közbeszerzési szabályok betartása; bírságok kiszabása és források visszatéríttetése 
azoktól, akik indokolatlanul részesültek azokban; a támogatások helyszíni vizsgálata; 
a környezetvédelmi, egészségügyi és élelmiszer‑biztonsági jogszabályok végrehajtá‑
sának ellenőrzése; az állami támogatásra vonatkozó szabályok betartása; a behozatali 
engedélyek kiadása és a behozatal ellenőrzése.

33 
Az intézkedések végrehajtását, a szabályozási tevékenységeket, a Bizottság és 
a tagállamok közötti információcserét az egyenlőtlen befogadási és adminisztratív 
kapacitás is lassíthatja.

34 
Nehézségekbe ütközhet az is, hogy a tagállamok eredményesen és kellő időben 
orvosolják a Számvevőszék és a Bizottság által feltárt hiányosságokat.

Az uniós és a nemzeti költségvetések koordinációja, az uniós források 
felhasználásának sürgetése

35 
Az uniós költségvetés éves jellege gondokat okozhat a több évig tartó intézkedések 
finanszírozásánál. Időbe telik, amíg egy finanszírozási határozatot konkrét priori‑
tásokra és nemzeti, regionális és helyi szintű intézkedésekre bontanak le. Jelentős 
eltérés lehet politikai elkötelezettség és a ténylegesen juttatott források, illetve a ter‑
vezett és végrehajtott intézkedések között. Ráadásul az uniós és a nemzeti költség‑
vetési eljárások elkülönülnek egymástól: különböző szereplők eltérő prioritásokkal, 
eltérő ciklusokat követve bonyolítják le őket.

36 
Ebből különböző párhuzamosságok, hiátusok és ellentmondások adódhatnak az 
uniós költségvetés és a nemzeti felhasználás között, ami a hatékonyság hiányához 
és erőforrás‑pazarláshoz vezethet. A gazdaságpolitikáknak az európai szemesztertől 
várható jobb összehangolása (lásd: 3. háttérmagyarázat) pozitívan járulhat hozzá 
e problémák leküzdéséhez.
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37 
Ez manapság igen fontos, a tagállami államháztartások állapota miatt, különösen 
azokban a tagállamokban, ahol az uniós költségvetésből származó pénzeszközök 
nagyban hozzájárulnak az államháztartáshoz. A tagállami megszorító intézkedések 
eredményeként jelentős mértékben csökkenhet, vagy a tevékenységek végrehajtá‑
sát lehetetlenné téve meg is szűnhet a tagállami részvétel a társfinanszírozásokban. 
Az igazgatási kiadások és a személyi erőforrások csökkentése az uniós költségvetés 
megfelelő felhasználásának képességét is csorbíthatja. Ráadásul az EU által támoga‑
tott tevékenységek fenntarthatósága is problematikus lehet, amikor az uniós források 
már nem állnak rendelkezésre.

38 
Az uniós költségvetés felhasználásának inputorientált értelmezése ugyanakkor azt 
jelenti, hogy az irányító és a kontrollhatóságok az elért eredményektől függetlenül 
a szabályszerűségre összpontosítanak. A pénzügyi gazdálkodás központjában inkább 
az áll, hogy a rendelkezésre álló költségvetés felhasználásra kerüljön. Például számos 
olyan intézkedésnek, amely a programvégrehajtás egyszerűsítését és a kifizetések 
meggyorsítását célozta – átprogramozás, előlegfizetés (előterhelés), a költségvetés 
rendelkezésre állásának (a záró határidőknek) a meghosszabbítása, a támogatható ki‑
adások körének kiszélesítése, a folyósítás egyszerűsítése az átalánydíjas és egyössze‑
gű kifizetések gyakoribb alkalmazásával a tényleges költségek megtérítése helyett –, 
az volt a fő célja, hogy segítse a 2007–2013‑as időszak programjainál a források 
felhasználását.

39 
A tagállamok arra is érezhetnek késztetést, hogy a szigorú ellenőrzéseket mellőzve 
használják fel az uniós költségvetés forrásait. Néha nem figyelnek oda kellően annak 
biztosítására, hogy a forrásokat már kezdettől a megfelelő programokra és projektek‑
re fordítsák. Miután előirányzott nemzeti keretek állnak rendelkezésre, könnyen meg‑
történhet, hogy a Bizottság vonakodik útját állni a tagállamok javaslatainak. Megesik 
például, hogy egy új programozási időszak kezdetén a Bizottság nem él valamennyi 
előjogával annak biztosítására, hogy a tagállamok javaslatai összhangban álljanak az 
uniós célkitűzésekkel, és hogy a javasolt fellépés kellően reagáljon a tagállamok által 
felmért konkrét igényekre.
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Az uniós költségvetés éves jellegének hatása a tevékenységekre és 
a készpénzkezelésre

40 
Mivel az éves uniós költségvetésből finanszírozott számos tevékenység több éven ke‑
resztül zajlik, a tagállamok, más közreműködők és a kedvezményezettek a tevékeny‑
ségük megkezdéséhez előleget (előfinanszírozás) kaphatnak26. Ezeknek az előlegek‑
nek a felhasználása csak jóval később válik ismertté, akkor, amikor a költségtérítési 
kérelmek benyújtásra és ellenőrzésre kerülnek. A költségvetési kimutatások jobb 
teljesítési arányt mutatnak az első években, mivel az előfinanszírozásként folyósított 
összegek kiadásként jelennek meg. Az előfinanszírozási időszak felesleges elhúzódá‑
sa azonban fokozhatja a hiba vagy veszteség kockázatát, és különösen megnehezít‑
heti a tevékenységeknek a célkitűzések elérése érdekében történő átalakítását. Mivel 
a költségtérítési kérelmek benyújtására hosszú idő áll rendelkezésre, megtörténhet, 
hogy a problémákra csak a későbbi években derül fény, amikor már késő orvosolni 
azokat, és problémás lehet a mögöttes dokumentáció és információk visszakeresése 
is. Egységesen magasabb a hibaarány a későbbi években, a költségtérítési igények 
feldolgozása idején27.

41 
Azok a kötelezettségvállalások, amelyek még nem eredményeztek kifizetéseket 
(„RAL”, fennálló kötelezettségvállalások) néha olyan előirányzatokat rejtenek, amelye‑
ket nem lehet elkölteni (lásd: fenti 3. ábra).

42 
Amint azt a 12. bekezdés f) pontjának ii. alpontjában és a fenti 2. ábrán jeleztük, 
a tagállamoknak a jövőben 1234 milliárd euróval kell majd hozzájárulniuk a kötele‑
zettségvállalások folyósításának biztosításához.

Az uniós költségvetés felhasználásából származó előnyök – uniós 
többletérték

43 
Az „uniós többletérték” kifejezés arra utal, hogy a források uniós szintű felhasználása 
külön előnyökkel járhat ahhoz képest, amit nemzeti programok révén el lehet érni. 
Erre a fogalomra nagyobb figyelem irányul azóta, hogy a többéves pénzügyi keretről 
szóló tárgyalások során kérdések merültek fel az uniós tagság költségeire és hasz‑
nára, illetve az európai integráció politikai és gazdasági hatásaira nézve. Az uniós 
többletérték fogalma hasznos kiindulópont annak biztosításához, hogy az EU járjon 
el akkor, amikor a tagállamok nem tudnak lépni, illetve amikor az EU révén lehetsé‑
ges jobb eredményeket elérni. Ez a fogalom segíthet abban, hogy áttevődjön a vita 
súlypontja: ne az legyen fontosabb, hogy miként oszlik meg az uniós költségvetés 
a tagállamok között, hanem az, hogyan lehet a közös forrásokat a lehető legjobban 
felhasználni közös célok érdekében.

26 Az előlegek rendszerint 
a tevékenység várható 
költségeinek 4–12%‑át 
teszik ki. A 2013 végén 
előfinanszírozásként 
könyvelt állomány 
összesen 79,4 milliárd euró 
volt, legnagyobbrészt 
a tagállamokkal megosztottan 
irányított tevékenységekre.

27 A Számvevőszék ezért ki is 
zárja az előfinanszírozást 
azon kiadások köréből, 
amelyeket jogszerűségi és 
szabályszerűségi szempontból 
ellenőriz.
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44 
A költségvetés révén akkor keletkezik uniós többletérték, amikor a kiadás indokolt, 
eredményesen segít hozzá az EU szakpolitikai céljainak hatékony eléréséhez, és 
hozzájárul a tagállamokban a kapacitásépítéshez és a jóléthez. Azon túl, hogy olyan 
területeket támogat, ahol az EU kizárólagos hatáskörrel rendelkezik, az uniós költség‑
vetés többletértéket teremthet azáltal is, hogy (mind fizikai, mind szakmai értelem‑
ben) az uniós polgárokat és a tagállamokat egymáshoz közelítő hálózatokat hoz 
létre. A költségvetés innovációs tevékenységeket is finanszíroz, és az uniós források 
rendelkezésre állása olyan intézkedések meghozatalára is ösztönözhet tagállami 
kormányokat, amelyeket amúgy talán nem vennének fontolóra.

45 
Vannak azonban bizonytalanságok is: adott esetben az uniós források pusztán meny‑
nyiségileg növelik az összes rendelkezésre álló forrást, de nem adnak uniós dimenziót 
a költségvetés felhasználásának; máskor olyan tevékenységekre fordítanak uniós 
forrásokat, amelyeket a tagállamok és más kedvezményezettek amúgy is végrehaj‑
tottak volna („talált pénz” hatás); megint máskor a források nem elégségesek, és 
a szükséges kritikus tömeg híján nem lehet elérni a szándékolt eredményeket. Ezen‑
kívül szétaprózottság és az (eltérő eljárásokkal bíró) kiadási programok sokfélesége 
csökkenti az uniós többletértéket, és hozzájárulhat ahhoz a megítéléshez, hogy az 
Uniót a bőkezűség, pazarlás és bürokrácia jellemzi.

46 
A bizottsági részvétel foka az uniós költségvetés felhasználásában aszerint eltér, hogy 
a három irányítási mód (közvetlen, megosztott és közvetett, lásd: 12. lábjegyzet) kö‑
zül melyiket alkalmazzák. Ez befolyásolja a Bizottság azon képességét is, hogy meny‑
nyire tudja meghatározni és megfelelő időben elérni az irányításra és a teljesítményre 
vonatkozó információkat, közvetlen monitoring alá venni a célok elérése érdekében 
bevezetett rendszereket és kontrollokat, gyorsan orvosolni a hiányosságokat, illetve 
egységesíteni a kontroll‑ és ellenőrzési kereteket.

Az adatok és információk minősége

47 
A Bizottság a költségvetés felhasználásában közreműködő számos szereplőt koordi‑
nál, és nem írhat elő számukra egységesített folyamatokat és irányítási rendszereket. 
A megoldandó feladat az, hogyan lehet a megfelelő adatokat a közreműködőktől 
kellő időben beszerezni és eredményesen ellenőrizni.
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48 
A Bizottság monitoringja, pénzügyi gazdálkodása és teljesítménymenedzsmentje 
gyakran korlátozott, hiányos vagy megbízhatatlan információn alapul. Például:

a) a mögöttes információ és az alátámasztó dokumentumok gyakran szétszórva 
találhatóak meg, földrajzi értelemben, illetve különböző rendszerekben;

b) a vezetői információs rendszerek nem nyújtanak elegendő információt a források 
felhasználásáról, hatásáról és többletértékéről;

c) a beszámolási és elszámoltathatósági rendszereket nem úgy alakították ki, hogy 
mérni tudják a végeredményeket, illetve figyelemmel tudják kísérni a teljesít‑
mény alakulását a tervhez képest;

d) a többéves programokban nincsenek mérföldkövek, amelyek révén a Bizottság – 
a célok elérését biztosítandó – nyomon tudná követni az intézkedések előrehala‑
dását és irányát;

e) hiányozhatnak olyan mutatók, amelyek révén mérni lehet a gondos pénzgazdál‑
kodás (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) céljainak elérését, vagy 
nem megfelelőek, s így helytelen irányba ösztönöznek;

f) nincsenek, illetve elégtelenek az értékelések.

Az uniós költségvetésre nem terhelhető kiadások és az ellenőrzések

49 
A megosztott irányítási kiadások esetében ún. záróelszámolási eljárás28 révén hatá‑
rozzák meg, hogy mekkora összeg terhelhető az uniós költségvetésre. Míg a mező‑
gazdasági kiadásoknál a felmerülő pénzügyi korrekciók az érintett tagállam költség‑
vetését terhelik, a strukturális alapok esetében, ha a tagállam egyetért a korrekcióval, 
akkor kiadási nyilatkozatának kiigazítása után az összegeket az országon belül más 
célokra újra ki lehet osztani. Ha a tagállam nem ért egyet a korrekcióval, a Bizottság 
hivatalos határozattal kötelezheti annak végrehajtására, aminek következtében az 
érintett ország rendelkezésére álló uniós támogatás csökken. Ebből adódóan az érin‑
tett tagállamokat semmi nem ösztönzi rendszerhiányosságaik kiküszöbölésére.

28 A záróelszámolás 
szavatolja, hogy 
a Bizottsághoz finanszírozás 
céljából benyújtott 
költségelszámolások helyesek, 
és a bennük rögzített kiadások 
felhasználása a szabályoknak 
megfelelően történt.
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50 
A Bizottság nem tudja közvetlenül és módszeresen ellenőrizni az uniós költség‑
vetésnek azon részeit, amelyeket más közreműködők (tagállamok, más országok, 
nemzetközi szervezetek stb.) használnak fel, sem a kedvezményezettek által térítésre 
bemutatott (bejelentett) kiadásokat. Az érintett kiadások igazolása tekintetében 
a Bizottság független ellenőrökre támaszkodik, valamint a saját operatív személyze‑
te és ellenőrei által végzett korlátozott ellenőrzésekre és vizsgálatokra. Ez a helyzet 
bizonyos nehézségekkel jár:

a) a kiadások független ellenőrök általi igazolása problematikus lehet a munkájuk 
minősége és a határidők29, vagy a függetlenségük kapcsán felmerülő gondok 
miatt;

b) a Bizottság saját ellenőrzéseit befolyásolhatják kontrollstratégiájának 
hiányosságai;

c) mivel a Bizottságnak nincsenek meg a forrásai ahhoz, hogy átfogó, nagyszabású 
ellenőrzéseket végezzen, késedelmet szenvedhet a lezárási folyamat, a kiadások 
szabályosságának elfogadására pedig esetleg csak kiterjedt, időigényes pénz‑
ügyi korrekciók révén kerül sor.

29 A Számvevőszék 
megállapítása szerint az 
ilyen ellenőrök munkájának 
minősége nem mindig kellően 
megbízható.
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51 
Mind a Bizottság, mind a tagállamok felelősek azért, hogy az uniós források felhasz‑
nálása jól és megfontoltan történjen; az utóbbi években mindkét fél számos sikeres 
intézkedést tett ennek biztosítására. Az új többéves pénzügyi keret 2014‑es beindulá‑
sa; a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok és az új költségvetési rendelet bevezeté‑
se; a Bizottság elkötelezettsége a költségvetés teljesítményorientáltabbá tétele iránt: 
ezek a fejlemények mind alkalmat kínálnak az uniós költségvetési pénzgazdálkodás 
egyszerűsítésére és tökéletesítésére.

Középpontban az eredmények és az uniós többletérték

52 
A 2014–2020‑as TPK keretében a megosztott irányításra vonatkozóan javasolt változ‑
tatások alapvetően továbbra is a kiadásokra összpontosítanak az elérendő eredmé‑
nyek helyett. A változtatások sikere attól is függ, hogy milyen jól hajtja végre őket 
a Bizottság, illetve a tagállamok.

53 
A Bizottságnak az Európai Parlament és a Tanács támogatásával elsősorban olyan 
tevékenységekre kellene forrásokat csoportosítania, ahol európai többletérték való‑
sul meg, pl. olyan területekre, ahol a Bizottság kizárólagos hatáskörrel bír, határokon 
átnyúló tevékenységekre, közös érdekeket és európai hálózatokat szolgáló projektek‑
re. Az olyan költségvetési területek, amelyeket a kiadások sokfélesége és szétapró‑
zottsága jellemez, illetve ahol lassú a kötelezettségvállalások és a nemzeti juttatások 
felhasználása, vagy gyenge a kihasználtságuk, mind külön átvizsgálást érdemelnek, 
és megeshet, hogy egyes támogatásokat itt törölni kell.

Középpontban a teljesítménymenedzsment

54 
A teljesítménymenedzsment előmozdításához szükséges az uniós költségvetés 
céljainak világos megfogalmazása, megalapozott mutatók és mérföldkövek, s a célok 
megvalósítása terén elért haladás mérhetővé tétele rendszeres monitoring és értéke‑
lés révén. Ehhez az alábbiak szükségesek:

a) egyértelmű indoklás, hogy miért kívánatos és szükséges az uniós szintű fellépés 
(hatásvizsgálat);

b) világos kép arról, hogy milyen célokat kívánnak elérni az uniós szakpolitikai és 
szabályozási intézkedések, illetve az uniós költségvetés; a programlogika („miért 
és mi végre”) egyértelmű leírása, és az eredmények és hatások értékelésére szol‑
gáló eljárás. Szükséges a költségvetés‑végrehajtás összes érintettje szerepének 
és felelősségének kifejezett pontosítása is;
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c) egy megbízható teljesítménymenedzsment‑ és beszámolási rendszer létrehozá‑
sa, egyértelműen meghatározott teljesítménymutatókkal, amelyeket egyformán 
alkalmaz a Bizottság, a tagállamok, a régiók és minden más érintett. Ez lehetővé 
fogja tenni az EU egészére vonatkozó összehasonlításokat és adatösszesítéseket. 
Az előrehaladást rendszeresen össze kell vetni konkrét kiindulási értékekkel; 
a mutatóknak az outputokra, végeredményekre és hatásokra kell összpontosí‑
taniuk. A közelmúltnak a teljesítménymenedzsment‑ és beszámolási rendszer 
kidolgozására irányuló bizottsági erőfeszítéseknek továbbra is prioritásnak kell 
maradniuk;

d) megfelelő időben történő értékelések annak megállapítására, hogy sikerült‑e 
hatékonyan és eredményesen elérni a kitűzött célokat.

Középpontban a költségvetési gazdálkodás

55 
Költségvetés‑gazdálkodási célból a Bizottságnak tökéletesítenie kell és közzé kell 
tennie hosszú távú pénzforgalmi előrejelzését annak érdekében, hogy jobban tervez‑
hető legyen a tagállamoktól elvárt pénzösszegek nagysága, és biztosítható legyen 
a szükséges kifizetéseknek a jóváhagyott éves (kifizetési) költségvetésből való fedez‑
hetősége. Egy ilyen elemzés vegye figyelembe mind azt, hogy az Uniónak milyen 
mértékben kell előfinanszírozási kifizetéseket teljesítenie, mind azt, hogy eleget kell 
tennie az Unió mérlegében már rögzített kötelezettségekből adódó jövőbeli folyósí‑
tási igényeknek.

56 
A Bizottságnak kezdeményezőbben kellene feltárnia a túlszabályozás30 eseteit, és 
további erőfeszítésekre van szükség a következők terén: a jogi szabályozás egysze‑
rűsítése; reális és egyértelmű támogathatósági feltételek megszabása (különösen 
nemzeti szinten); az eredményeken, nem pedig az inputköltségeken alapuló, egyösz‑
szegű vagy átalánydíjas kifizetések gyakoribb alkalmazása.

57 
A Bizottságnak a saját részlegein belül azonosítania kellene a többletértéket teremtő 
követendő gyakorlatokat és általános tevékenységeket. Azonosítania kellene azokat 
a költségvetési területeket is, ahol a különböző bizottsági részlegek hasonló progra‑
mokat és tevékenységeket irányítanak, potenciálisan ugyanazokkal a közreműködők‑
kel; és lépéseket kellene tennie eljárásainak és beszámolási előírásainak egységesíté‑
se érdekében.

58 
A Bizottságnak továbbá referenciaértékeket kellene kidolgoznia a különböző tagál‑
lamokban általa társfinanszírozott tevékenységek és programok egységköltségeinek 
összevetésére, hogy a közintézmények jobban össze tudják hasonlítani és figyelem‑
mel kísérni a kiadási programjaik ár‑érték arányát.

30 Lásd: az Európai Parlament 
„Gold‑plating in the EAFRD: 
to what extent do national 
rules unnecessarily add 
to complexity and, as 
a result, increase the risk of 
errors?” („Túlszabályozás az 
EMVA esetében: A nemzeti 
szabályok milyen mértékben 
fokozzák feleslegesen az 
összetettséget, és növelik 
ezáltal a hibák kockázatát?”) c. 
tanulmánya (2014. február).
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59 
A Bizottság a legjobb helyzetben van ahhoz is, hogy azonosítani tudja a tagállamok‑
ban bevált eljárásmódokat, és hogy a határokon átnyúló hálózatok támogatásával 
hozzájáruljon ezek és a belőlük levonható tanulságok tagállamközi terjesztéséhez. 
A Bizottság erősítheti a közigazgatási szervek és más közreműködők intézményi 
kapacitását azáltal, hogy az uniós költségvetés felhasználásához és a kapcsolódó 
jogszabályok végrehajtásához jobb iránymutatást, magyarázatokat és ellenőrzési 
tétellistákat biztosít (többek között pl. a közbeszerzés terén legjobban bevált gyakor‑
latokról, a vezetői nyilatkozatokról, a kiadások független ellenőrök általi igazolásáról 
és a vizsgálatok módszertanáról).

A kontrollintézkedések és mások munkája

60 
Mind a Bizottságnak, mind a tagállamoknak biztosítaniuk kellene, hogy a kontrollin‑
tézkedéseket jól hajtsák végre, és azok eredményesek legyenek:

a) A nemzeti irányítási és kontrollintézmények tagállami akkreditációjának bizto‑
sítania kellene, hogy az uniós pénzeszközök felhasználásában és kontrolljában 
részt vevő valamennyi szervezet birtokában legyen a szükséges adminisztratív 
kapacitásnak és erőforrásoknak, és hogy eredményesen végezzék munkájukat.

b) A Bizottságnak a tagállami vezetői nyilatkozatokból bizonyosságot kellene 
tudnia nyerni az irányítási és kontrollrendszerek működéséről, a mögöttes 
tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről, a gondos pénzgazdálkodás 
elveinek betartásáról azáltal, hogy gondoskodik ezeknek a nyilatkozatoknak 
a megalapozottságáról.

Félidős értékelés

61 
A 2014–2020‑as többéves pénzügyi keret félidős értékelése alkalmat adhat az uniós 
költségvetés felhasználási prioritásainak átgondolására, és az ennek eléréséhez szük‑
séges eszközök kialakítására. Felvetődik először is, hogyan használható ki az új uniós 
bevételi források megteremtésének az EUMSZ által biztosított lehetősége (311. cikk 
(3) bekezdése), és hogyan biztosítható, hogy az uniós költségvetés tagállami finan‑
szírozású részének finanszírozása igazságos, átlátható, költséghatékony és egyszerű 
módon történjék, az egyes tagállamok hozzájárulási képessége szerint. A második 
gondolat: addig, amíg a jelenlegi rendszer nem az elérendő eredményeket, hanem 
csak a fenntartott nemzeti juttatásokat tartja szem előtt, addig az uniós kiadások 
felhasználásának eredményessége nem biztosítható. A félidős értékelés eredménye‑
inek alapján a Bizottságnak az – összes érdekelt fél politikai megállapodását meg‑
követelő – jövőbeli többéves keretek kapcsán meg kellene fontolnia ezt a két fontos 
kérdéskört.



36Melléklet
I. 

m
el

lé
kl

et Az uniós költségvetés felhasználásakor felmerülhető kockázatok1

Külső kockázatok 

Politikai

 ο A tagállamok által az Unión kívüli kontextusban hozott politikai döntések és megállapított prioritások

 ο Egymással ütköző tagállami prioritások

 ο A Bizottság céljai kevés politikai támogatást élveznek a tagállamokban

 ο Nem kívánt felelősség ruházása szervezetekre, közigazgatási szervekre vagy kedvezményezettekre

 ο Nem uniós partnerországok – irányítási kérdések / más politikai tényezők

Jogszabályi és szabályozási

 ο A jogi alap bizonytalan/elaprózott/bonyolult vagy nagymértékben változhat

Pénzügyi kockázatok

Költségvetési

 ο Nincs elegendő pénzeszköz/forrás a kívánt intézkedések elvégzéséhez / nem áll rendelkezésre a kifizetésekhez 
szükséges készpénz

 ο Költségvetési megszorításaik miatt a tagállamok nem tudnak társfinanszírozást nyújtani

 ο A kifizetéseket hibák jellemzik (jogszerűségi és szabályszerűségi/DAS‑hibák, a kiadások nem a szabályoknak meg‑
felelően történnek)

 ο Költségvetési gazdálkodási kérdések (a pénzügyi évben későn történt kötelezettségvállalások és kifizetések magas 
aránya, megtörtént, de fel nem használt kötelezettségvállalások – fennálló kötelezettségvállalások, előfinanszírozás 
fokozott alkalmazása)

 ο Más forrásokból vagy más uniós eszközökből finanszírozott tevékenységek, illetve társfinanszírozás (egymást 
átfedő programok)

 ο Nem támogatható költségek kifizetése

1  Az OECD és az EU közös kezdeményezéseként létrehozott SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management, kormányzás‑ és 
vezetésfejlesztési támogatás) kockázatazonosítási keretének mintájára.
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 ο Alacsony prioritást élvez a csalások megelőzése, felderítése és korrekciója

 ο Nem elégségesek az erőforrások a költségvetés csalás elleni védelméhez

 ο A tevékenységek nagy mennyiségű készpénzt vagy nagy értékű árukat mozgatnak

 ο Vagyonvesztés

 ο Nehéz azonosítani a végső kedvezményezettet

Közbeszerzés

 ο Bonyolult közbeszerzési és szerződési szabályok

 ο Nem tartják be az uniós közbeszerzési eljárásokat (pályázat több részre bontása a közbeszerzési küszöbértékek 
elkerülése érdekében, reklám, bírálati szempontok, szerződési feltételek, szerződés aláírása stb.)

 ο Nem megfelelő közbeszerzési eljárásokat alkalmaznak (gyakran versenyeztetés nélkül ítélik oda a szerződéseket, 
kiegészítő munkákra kötnek szerződést stb.)

Tevékenységgel kapcsolatos kockázatok

Szakpolitika

 ο Jelentős mértékű változás a szakpolitikai környezetben

 ο Következetlen irányítás a Bizottság részlegein belül – eltérések a szakpolitikai célkitűzésekben (illetve a programok 
végrehajtásának és teljesítményének ebből következően eltérő mérése)
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Program kialakítása/műveletek

 ο A programmegvalósítási módszerek/tevékenységek bonyolultsága

 ο Nem megfelelő végrehajtási mechanizmus

 ο Új kezdeményezések sietős kidolgozása / sürgős műveletek

 ο A program gyors végrehajtása a jogalapra vonatkozó döntés után

 ο Olyan tevékenységek, amelyekben az ellenőrzött szervezet nem, vagy csekély mértékben rendelkezik tapasztalattal 
(pl. a pénzügyi és államadósság‑válság kezelésére létrehozott új eszközök)

 ο Lassú programvégrehajtás

 ο Nagy számú tranzakcióval járó műveletek

 ο Nehézkes működési eljárások

Szervezeti felépítés

 ο Bonyolult szervezeti felépítés (pl. határokon átnyúló tevékenységek, azok nyelvi, politikai vagy földrajzi problé‑
máival, több közigazgatási szint stb.)

 ο A szervezet földrajzi szétszórtsága

A szervezeten belüli felelősségi körök

 ο Nem kívánt felelősség és költségek ruházása szervezetekre, közigazgatási szervekre vagy kedvezményezettekre

 ο A felelősség nem egyértelmű megoszlása a Bizottság és a tagállamok között

 ο A tevékenységek gyenge összehangolása, különösen decentralizált vagy megosztott irányítási rendszerekben

 ο A felelősség nem egyértelmű megoszlása / feladatköri átfedések az uniós intézményeken/szerveken belül
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 ο Közös támogató adminisztratív struktúra hiánya

 ο Elavult, rendkívül bonyolult, vagy sok különböző – sőt egymással akár nem kompatibilis – számítógépes rendszer‑
ből álló informatika

Az operatív célok kitűzése

 ο Nem megfelelő igényfelmérés

 ο A gazdaságossággal, hatékonysággal és eredményességgel kapcsolatos célkitűzések hiánya / nem egyértelmű / 
nem megfelelő, illetve nem számszerűsített volta

 ο A célkitűzések között nem szerepelnek a következők: az elszámolások jogszerűsége, szabályszerűsége, pontossága 
és megbízhatósága, a vagyon védelme

 ο Egymásnak ellentmondó vagy összeegyeztethetetlen célok, akár az uniós szakpolitikán vagy programon belül, 
akár az uniós és a nemzeti prioritások között

 ο Nem egyértelműek a prioritások, vagy a célkitűzések között nem állítottak fel prioritásokat

 ο Nem megfelelőek a közösségi pénzeszközök maximális hatását biztosító programok és projektek rangsorolására 
és kiválasztására szolgáló eljárások

A célkitűzések operatív szintűre alakítása

 ο Nincs egyértelmű kapcsolat a célkitűzések és a tevékenységek között

 ο A támogathatósági/kiválasztási kritériumok nem egyértelműek, vagy nem egyeztethetőek össze a célkitűzésekkel 
(túl tágak, túl szűkek vagy nem relevánsak)

 ο Nem értékelik rendszeresen a célok elérését esetleg veszélyeztető kritikus tényezőket



40Melléklet

Kontrollrendszerek

 ο Nincsenek a gazdaságosságot, eredményességet és hatékonyságot figyelemmel kísérő belső kontrollrendszerek

 ο Hiányosságok vannak a kontrollrendszerek kialakításában vagy teljesítményében. Nem léteznek vagy nem meg‑
felelőek a felügyeleti és kontrollrendszerek

 ο A kontrollrendszerek bonyolultak (hatástalanok vagy költségesek)

 ο A kedvezményezettek/tagállamok kontrollrendszerei egymástól eltérőek

 ο A műveleteket nem fedik le teljesen a szokásos kontrollok

 ο Nem, vagy csak ritkán élnek a helyszíni vizsgálat és monitoring jogával

Pénzügyi kontrollrendszerek

 ο A kedvezményezettek számviteli rendszerei nem kompatibilisek az uniós rendszerekkel

 ο A program túl költséges, illetve a költségek felülmúlják a várakozást, vagy jelentős mértékű a költségvetési céloktól 
való eltérés

 ο Nehéz meghatározni az inputköltségeket

 ο Nincsen számviteli rendszer / gyenge az ellenőrzési nyomvonal

Ellenőrzés és értékelés

 ο Nem megfelelő ellenőrzési rendszer (lefedettség, minőség, beszámolás, hasznosulásvizsgálat szempontjából)

 ο A korábbi ellenőrzési megállapításokat nem követték intézkedések

 ο Gyenge értékelések / az értékelési eredményeknek nem lett foganatjuk

Információ

 ο Nincsen, vagy gyenge a vezetői információs rendszer

 ο A vezetői és pénzügyi információk gyengék, nem használják fel őket megfelelően, vagy visszaélnek velük
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Teljesítménymérés

 ο A beszámolási és elszámoltathatósági rendszereket nem úgy alakították ki, hogy mérni tudják a végeredményeket, 
illetve nincsen a teljesítménynek a tervhez képest történő alakulását figyelemmel kísérő rendszer

 ο Nincsenek a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elérését mérő mutatók

 ο Az alkalmazott mutatók nem megfelelőek, vagy téves irányba ösztönöznek

 ο A Bizottság és a tagállamok egymástól eltérő fő teljesítménymutatókat alkalmaznak

Teljesítmény

 ο Nem teljesülnek az eredmények/hatások

 ο A közreműködők/vállalkozók gyenge teljesítménye miatt késik a megvalósítás

 ο Gyenge teljesítményre utaló jelek (számos panasz, alacsony a felhasználói elégedettség, erősen eltér a teljesítmény 
a hasonló szervezeteknél tapasztalttól, gyenge a kiszervezett szolgáltatások teljesítménye)

Többletérték

 ο Nincsen uniós többletérték – a programok nemzeti költségvetési kiadásokat helyettesítenek, vagy nem termelnek 
többletértéket (vö. addicionalitás és szubszidiaritás)

 ο Elégtelen fenntarthatóság – senki nem vállal felelősséget; a projekteket a kedvezményezettekkel folytatott megfele‑
lő párbeszéd nélkül hozzák létre; a kedvezményezett nagymértékben függ az Uniótól; a projekt az uniós támogatás 
lejártával nem folytatódik / nem marad fenn

 ο „Talált pénz” hatás (a fellépésre az uniós támogatástól függetlenül is sor került volna)

 ο Túlszabályozás (az uniós támogatást a szükségesnél jóval költségesebb fellépések és projektek megvalósítására 
használják fel)

Hírnév

 ο Olyan tevékenység vagy mulasztás, amely árt az EU vagy a Bizottság jó hírnevének
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Vezetés

 ο Kétes etikai értékek, ill. feddhetetlenség (szabálytalanságok eltűrése, nincsen magatartási kódex)

 ο Erős nyomás nehezedik a vezetésre irreális célok elérése, illetve irreális határidők betartása érdekében (magas 
kötelezettségvállalási arány)

 ο Politikai és más jellegű nyomás nehezedik a vezetésre, hogy egy bizonyos módon lépjen fel

 ο A vezetés gyenge teljesítményére utaló jelek (pl. múltbeli irányítási gyengeségek egyes területeken/országokban, 
jelentős költség‑ és időtúllépések, nem megfelelő tervezés, a felügyelet és monitoring hiánya)

Személyzet

 ο elégtelen, alulképzett, tapasztalatlan vagy gyengén motivált munkatársak és/vagy nem megfelelő munkaerő‑fel‑
vételi eljárások

 ο számos alvállalkozó

 ο nincsenek munkaköri leírások

 ο nincsen személyzeti rotációs politika
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01 
Az EU általános költségvetését (az uniós költségvetést) a költségvetési egyensúly 
jellemzi. Az Európai Bizottság (a Bizottság) nem vehet fel hitelt az uniós kiadások 
finanszírozására; a kiadásoknak meg kell egyezniük a bevételekkel. Az Európai Tanács 
2013. februári ülése szerint a bevételeknél figyelembe kell venni az egyszerűségi, az 
átláthatósági és a méltányossági célkitűzéseket.

02 
A Bizottság a tagállami hozzájárulások egyszerűsítésére tesz javaslatot1 (a hozzá‑
adottérték‑adón [héa] alapuló jelenlegi forrás eltörlésével, új saját források [pénzügyi 
tranzakciós adó és új, egyszerűsített héaforrás] bevezetésével, valamint azzal, hogy 
a jelenlegi korrekciós mechanizmust egyösszegű korrekciós rendszerrel váltja fel). 
A javaslat hatására általában véve megváltozna egyrészt a források összetétele, más‑
részt az uniós költségvetésbe az egyes tagállamok által befizetett hányadok aránya. 
Amíg a tagállamok egyhangúlag el nem fogadják a javaslatot, a jelenlegi rendszer 
marad érvényben. A tagállamok úgy is dönthetnek, hogy az új rendszert visszamenő‑
leg is alkalmazzák.

Miből áll

03 
A bevétel elsősorban saját forrásokból tevődik össze (mintegy 92%). A saját források 
teljes összege nem haladhatja meg az uniós tagállamok bruttó nemzeti jövedel‑
mének (GNI) 1,23%‑át. Az egyéb jövedelem a következőkből áll: bírságok, vissza‑
téríttetett kiadások, késedelmi kamatok és pénzbírságok kamata, adminisztratív 
tevékenységből származó bevételek (személyzeti nyugdíjjárulék és jövedelemadó) és 
költségvetési kiigazítások.

04 
A saját források a következőkből tevődnek össze:

a) Hagyományos saját források (TOR – kb. 12%): a közös vámtarifa szerinti vám 
és a cukortermelők által fizetett cukorilleték. A beszedett hagyományos saját 
források 25%‑át a tagállamok a beszedési költségeikhez történő hozzájárulásként 
megtartják.

b) Héaalapú források (kb. 10%): a tagállamok harmonizált héaalapjaira egy bizonyos 
kulcsot vetnek ki. A harmonizált héaalap az egyes tagállamok bruttó nemzeti 
jövedelmének (GNI) maximum 50%‑ában van meghatározva. Minden tagállam2 
egységes kulcs, a harmonizált héaalap 0,3%‑a szerint fizet.

1 COM(2011) 739 végleges, 
2011. november. 9. Módosított 
javaslat: a Tanács határozata az 
Európai Unió saját forrásainak 
rendszeréről.

2 Németország, Hollandia, 
Ausztria és Svédország 
kivételével, amely országok 
kedvezményes kulcs szerint 
fizetnek.
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c) A GNI‑alapú források (kb. 70%) szolgálnak kiegyensúlyozó forrásokként. A tagál‑
lamok által összeállított GNI‑adatok alapján:

i. Az Egyesült Királyság a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetésére 
szolgáló mechanizmus alapján visszatérítést kap a GNI‑hozzájárulása után. 
Ezt a kiigazítást a többi tagállam finanszírozza; négy tagállam (Németország, 
Hollandia, Ausztria és Svédország) csak a rá eső kiigazítás 25%‑ában korláto‑
zott hozzájárulást fizet.

ii. 2013‑ig két tagállam (Hollandia és Svédország) az éves GNI‑alapú hozzájáru‑
lásának 150 millió eurós3 bruttó csökkentésében részesült.

iii. Egy adott év GNI‑ és héaalapjára (és így a hozzájárulásaira is) vonatkozóan 
legfeljebb négy évig változtathatók meg az egyenlegek és a kiigazítások; 
ezután elévülnek, kivéve, ha a Bizottság fenntartást állapított meg.

Megállapításaink

05 
A költségvetés jelenlegi finanszírozási rendszere összetett és kevéssé átlátható.

a) A hagyományos saját források beszedése összetett folyamat. Szabálytalanságok‑
nak kitett területről van szó a maga gyakran változó szabályaival, több millió – 
adóelkerülésre és a behozatal be nem jelentésére hajlamos – importőrével és 
azok legkülönbözőbb értékű tranzakcióival, amely területet befolyásol az érintett 
tagállamok kapacitásának és rendszereinek eltérő volta is (gyakoriak a változá‑
sok a beszedés megszervezésében, elavultak vagy hiányoznak az informatikai 
rendszerek, gondok vannak alapvető eljárások végrehajtásával is, és az országon‑
ként eltérő adminisztratív kapacitás kihatással van a határokon átnyúló, összetett 
irányításra). A tagállamokban végzett bizottsági ellenőrzéseket részben eredmé‑
nyesként értékeltük.

b) A héaalappal kapcsolatos ellenőrzésekben – amely összetett statisztikai aggre‑
gátumok átvizsgálását és a tagállamok beszedési rendszereinek értékelését is 
magában foglalja – három bizottsági főigazgatóság, a költségvetési, az adózási 
és vámuniós, valamint az Eurostat is részt vesz. A héacsalás súlyos probléma az 
Unióban, becslések szerint az összes héabevétel akár 20%‑a is elvész miatta. 
Ezen a – nemzeti adóbevételükre kihatással lévő – területen a tagállami ellenőrző 
hatóságok is végeznek ellenőrzéseket.

c) A GNI‑alapú hozzájárulások alapjául a tagállamok által összegyűjtött, az Eurostat 
által ellenőrzött GNI‑adatok szolgálnak. A GNI bizottsági vizsgálatát hiányos‑
ságok jellemzik, és csak részben eredményes. A GNI‑adatok igen összetettek, 
s mivel becslésekre támaszkodnak, némi pontatlanság mindig jellemzi őket. A Bi‑
zottság a tagállamokban a GNI‑adatok összeállításánál alkalmazott felügyeleti és 
kontrollrendszereket nem értékeli, ám a jövőben a legfőbb ellenőrző intézmé‑
nyeknek ezekről is véleményt kell majd alkotniuk.

d) A brit visszatérítés politikailag érzékeny téma, kiszámítása bonyolult. A számítá‑
sokban 2009‑ben és 2010‑ben is lényeges hibákra derült fény4.

3 2004‑es árakon, az éves 
hozzájárulás kiszámításakor 
folyó árakra igazítva.

4 A 2009‑es számítási hibára 
a Bizottság túl későn 
talált rá ahhoz, hogy még 
ugyanabban a pénzügyi 
évben korrigálhassa. 
A 2010‑es számítási hibára 
a Számvevőszék talált rá 
DAS‑ellenőrzése keretében.
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Helyesek és teljesek a 2012-ben befolyt bevételek, és jól 
kezelik azokat?

ο Lényeges hiba jellemezte? NEM

Nagy kockázatot jelentő tényezők

06 
A hagyományos saját források hibás beszedése és a héarendszerek tagállami gyen‑
geségei csökkentik az ezekből a forrásokból származó bevételeket, és az egyensúly 
érdekében magasabb GNI‑hozzájárulást tesznek szükségessé.

07 
Ha egyes tagállamok tekintetében a valósnál nagyobb (vagy kisebb) GNI‑t állapíta‑
nak meg, az a GNI‑alapú saját források teljes összegére nincs ugyan hatással, azon‑
ban csökkenti (vagy megnöveli) a többi tagállam által befizetendő hozzájárulások 
összegét.

Hogyan tovább?

08 
A Bizottság elemezze strukturáltabb és formálisabb módon a GNI‑adatokat, és 
számoljon be teljes körűen, átláthatóan és egységesen a tagállami GNI‑adatokról 
és a GNI‑alapú források kezeléséről. Ezáltal megrövidülne ellenőrző ciklusának 
időtartama.

09 
A tagállamok erősítsék meg vámfelügyeletüket, hogy minél nagyobb összegű ha‑
gyományos saját forrást szedhessenek be. Hasonlóképpen: a héabevallási és ‑besze‑
dési rendszerek biztosítsák, hogy a héabevételekről történő beszámolás megfelelő, 
a héacsalás pedig minimális legyen.

10 
A tagállami ellenőrző hatóságok fontos szerepet játszanak abban, hogy a rendszerek 
és kontrollok a saját források mindhárom területén helyesen működjenek.
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Javasolt olvasmányok / A Számvevőszék jelentései és véleményei

 ο 2/2012. sz. vélemény

az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló COM(2011) 739 módosított tanácsi határozatjavaslatról,

az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló COM(2011) 740 módosí‑
tott tanácsi rendeletjavaslatról,

a tradicionális és a GNI‑alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a kész‑
pénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló COM(2011) 742 módosított tanácsi rendeletjavaslatról,

a hozzáadottértékadó‑alapú saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról szóló COM(2011) 737 
tanácsi rendeletjavaslatról,

a pénzügyi tranzakciós adó alapú saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról szóló COM(2011) 
738 tanácsi rendeletjavaslatról.

Jogszerűségi és szabályszerűségi kérdések

 ο A Számvevőszék 2012‑es éves jelentése, 2. fejezet (Bevételek)

Teljesítmény-ellenőrzések

 ο 11/2013. sz. különjelentés: „A bruttó nemzeti jövedelemre (GNI) vonatkozó adatok helytállósága: strukturáltabb 
és célirányosabb megközelítés javítaná a Bizottság ellenőrzéseinek eredményességét”

 ο 13/2011. sz. különjelentés: „A 42‑es eljáráskóddal végzett vámeljárás kontrollja megelőzi, illetve felderíti‑e 
a héacsalást?”

 ο 1/2010. sz. különjelentés: „Eredményes‑e az egyszerűsített importvámeljárások kontrollja?”

További információk

Kérjük, forduljon a Számvevőszék sajtófelelőséhez:
E‑mail press@eca.europa.eu



511. TPK-fejezet – Intelligens 
és inkluzív növekedés

(millió euró) (kötelezettségvállalások)

2014–2020-as TPK1

1. TPK-fejezet – Intelligens és inkluzív növekedés 508 921

1a. Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért 142 130

1b. Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 366 791

A fejezet teljes összegének %-a előzetes juttatás a tagállamoknak 72

Megjegyzés: Ezeket a kiadásokat 13 fő témára lehet lebontani (közlekedés, kutatás és innováció, környezetvé-
delem, emberi tőke, munkaerőpiac, a kkv-k és vállalkozások támogatása, szociális infrastruktúra, informatikai 
szolgáltatások, kapacitásépítés, energia, társadalmi befogadás, városi és területi dimenzió, valamint kultúra, 
örökség és idegenforgalom).

A kohéziós politikai kiadásokért elsősorban felelős bizottsági részleg a Regionális és Várospolitikai Főigazga-
tóság (DG Regio). A DG Regio kezeli a TPK 4. fejezetébe (Globális Európa) tartozó előcsatlakozási támogatási 
eszközt (IPA) is. Az IPA a tagjelölt országokat segíti közlekedési hálózataik fejlesztésében és környezeti 
infrastruktúrájuk javításában. IPA-támogatásban részesülhetnek tagjelölt országok (Törökország és Macedónia 
Volt Jugoszláv Köztársaság) és a Nyugat-Balkán potenciális tagjelölt országai (Albánia, Bosznia-Hercegovina, 
Montenegró, Szerbia és Koszovó).

1  A 2014–2020‑as TPK‑ra vonatkozó megállapodás 2011‑es árakkal számolt (a 2014–2020‑as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2‑i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi 
rendelet [HL L 347., 2013.12.20., 884. o.]). Az itt szereplő számadatok folyó árakon alapulnak (a 
Költségvetési Főigazgatóság honlapjáról).
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(millió euró) (kötelezettségvállalások)

2014–2020-as TPK 1 2014-es költségvetés (végleges)

ÖSSZESEN 508 921 63 973

1a. fejezet – Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért 142 130 16 560

Jelentős infrastrukturális projektek 14 350 2 629

Európai műholdas navigációs rendszerek (EGNOS és Galileo) 7 072 1 338

Nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor (ITER) 2 986 728

Európai Föld-megfigyelési program (Copernicus) 4 292 363

Nukleáris biztonság és leszerelés (Bulgária, Litvánia és Szlovákia) 1 643 157

A kutatás és innováció közös stratégiai kerete (KSK) 79 402 9 326

Horizont 2020 79 402 9 326

PM Euratom kutatási és képzési program

A kis- és középvállalkozásokat segítő program (COSME) 2 298 276

Oktatás, képzés, ifjúság és sport (Erasmus mindenkinek) 14 775 1 556

Társadalmi változás és innováció (PSCI) 920 119

Vám, Fiscalis és a csalás elleni küzdelem 908 118

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 21 937 1 966

PM Plus a Kohéziós Alap hozzájárulása a közlekedéshez 11 306

Energiaügy 5 850 410

Közlekedés 14 945 1 482

IKT 1 142 74

Egyéb programok 2 003 264

Európai statisztikai program (ESP)

A pénzügyi beszámolás és ellenőrzés standardjai

Az európai közszolgálat interoperabilitása (EPA)

Decentralizált ügynökségek 2 293 243

Tartaléksáv 2 078 106

1b. fejezet – Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 366 791 47 413

A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások 278 418 35 609

Regionális konvergencia (kevésbé fejlett régiók) 185 374 23 635

Átmeneti régiók 35 701 4 802

Versenyképesség (fejlettebb régiók) 55 780 7 503

Legkülső és ritkán lakott régiók 1 563 210

PM, benne a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD) 3 500

Kohéziós Alap 74 929 8 950

PM, benne a Kohéziós Alap hozzájárulása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz (közlekedés) 11 306 983

Európai területi együttműködés 10 229 507

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 3 211 1 804

Tartaléksáv 4 1

1  A 2014–2020‑as TPK‑ra vonatkozó megállapodás 2011‑es árakkal számolt. Az itt szereplő számadatok folyó árakon alapulnak (a Költségvetési 
Főigazgatóság honlapjáról).
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Miből áll

1a. fejezet – Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

01 
A TPK 1a. fejezete főként olyan szakpolitikai területeket érintő kiadásokat fedez, ame‑
lyek az Európa társadalma előtt a közeljövőben álló fontos kihívásokat kezelnek, és 
olyan fellépésekhez nyújt támogatást, amelyek az oktatás, a kutatás és az innováció 
terén történő beruházással, a foglalkoztatottságot növelő fellépések támogatásával 
és az európai kutatási és innovációs hálózatok kiépítésének ösztönzésével biztosítják 
Európa további versenyképességét a világban, végcélként a gazdasági növekedés 
fellendítését tartva szem előtt.

02 
A TPK 1. fejezete költségvetésének közel 15%‑a, 80 milliárd euró, kutatási és innová‑
ciós tevékenységekre van fenntartva, a Horizont 2020 eszköz keretében. A tevékeny‑
ségeket és a kiadásokat hét bizottsági főigazgatóság és két végrehajtó ügynökség 
irányítja1; a napi irányítást jelentős részben a két ügynökség végzi.

03 
A kiadások legnagyobb részét a kedvezményezetteknek nyújtott támogatások je‑
lentik. Ezen a területen a két fő kockázat a támogatásra jogosult kedvezményezettek 
kiválasztásával, illetve a kedvezményezettek által az uniós költségvetésből történő 
visszatérítésre bejelentett költségek indokoltságával kapcsolatos. A Bizottság ugyan 
bevezetett intézkedéseket a szabályok és eljárások egyszerűsítésére és a kedvezmé‑
nyezettek adminisztratív terheinek csökkentésére, ám a folyamatban lévő programok 
jogosultsági szabályai mégis bonyolultak maradtak. A támogatás összegétől függően 
külső ellenőröknek kell igazolniuk a kedvezményezettek által benyújtott költség‑
térítési igények valósághűségét. Ezenkívül a Bizottság saját és külső ellenőrökkel 
utólagos ellenőrzéseket is végeztet egy, a támogatásokból vett mintára nézve.

1b. fejezet – Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

04 
A gazdaság és a társadalom EU‑szerte különbözőképp fejlődik. Az EUMSZ 174–
175 cikke meghatározza az EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziós politikáját 
(„kohéziós politika”), amely azzal járul hozzá az EU általános gazdasági teljesítményé‑
hez, hogy csökkenti az Európai Unió régiói és országai közötti egyenlőtlenségeket.

1 Bizottság: A Kutatási és 
Innovációs Főigazgatóság 
(RTD), a Tartalmak, 
Technológiák és 
Kommunikációs Hálózatok 
Főigazgatósága (CNECT), 
a Közös Kutatóközpont 
(JRC), az Oktatásügyi és 
Kulturális Főigazgatóság 
(EAC), a Vállalkozás‑ és 
Iparpolitikai Főigazgatóság 
(ENTR), a Mobilitáspolitikai és 
Közlekedési Főigazgatóság 
(MOVE) és az Energiaügyi 
Főigazgatóság (ENER); az 
ügynökségek: a Kutatási 
Végrehajtó Ügynökség (REA) 
és az Európai Kutatási Tanács 
Végrehajtó Ügynöksége 
(ERCEA).
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05 
A TPK 1. fejezetének teljes költségvetéséből körülbelül 72% 
(450,76 milliárd euróból 322,3 milliárd euró) van a tagállamok számá‑
ra GDP‑ és GNI‑kritériumok alapján fenntartva („előzetes juttatások”), ezeket 
a TPK‑megállapodás keretében tárgyalják meg:

a) Ezeket az összegeket az egyes tagállamok adminisztratív forrásfelvételi kapa‑
citására való tekintet nélkül ítélik oda, amely kapacitás a következőket jelenti: 
programok és projektek előkészítése, tervezés és kiválasztás, helyes végrehajtás, 
a közbeszerzési és támogathatósági szabályok betartásának eredményes ellenőr‑
zése stb. Ebből adódóan jelentős mennyiségű forrást olyan régióknak ítélhetnek 
oda, amelyek nem képesek e források gondos kezelésére. Ráadásul ezeknek az 
előzetes juttatásoknak a felhasználása és alakulása sem átlátható.

b) A költségvetés javának felhasználása több éven át történik („többéves progra‑
mok”). A tagállamok a programok elindításához előfinanszírozásban (készpénz‑
előlegben) részesülhetnek. Ha ezt a költségvetést egy adott időszakon belül nem 
használják fel, akkor elveszítik az erre való jogosultságukat („n+3 szabály”).

c) A költségvetési kiadások jelentős részben készpénzelőlegként („előfinanszíro‑
zás”) és még folyósítandó jogi kötelezettségvállalásokként jelentkeznek (fennma‑
radó kötelezettségvállalások, francia kifejezéssel reste à liquider, RAL). Ezt részben 
az magyarázza, hogy jellege szerint számos finanszírozandó tevékenység hosszú 
távú. A 2007–2013‑as TPK keretében 455 program működik.

06 
A kohéziós politikára fordított költségvetési kiadások három fő alapon keresztül tör‑
ténnek, a TPK teljes hétéves költségvetési ciklusán át futó programokkal.

a) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) valamennyi tagállamban működik, 
olyan régiókban, ahol a legalacsonyabb az egy főre jutó GDP, azzal a céllal, hogy 
csökkentse az egyes régiók közötti egyenlőtlenségeket. Az alap a következőket 
társfinanszírozza: vállalkozásokba (különösen kkv‑kbe) történő tagállami beru‑
házások; a kutatáshoz és innovációhoz, a távközléshez, környezetvédelemhez, 
energiához és közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúrák; a regionális és helyi 
fejlődést serkentő, a városok és a régiók közötti együttműködést ösztönző 
pénzügyi eszközök (kockázatitőke‑alapok, helyi fejlesztési alapok stb.); technikai 
segítségnyújtás.

b) A Kohéziós Alap (KA) a tagállami kiadásokat kiegészítő társfinanszírozást nyújt 
közlekedési és környezetvédelmi projektekre azokban a tagállamokban, ahol az 
egy főre jutó GNI nem éri el az Unió átlagának 90%‑át. Célja a gazdasági és társa‑
dalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a gazdaság stabilizálása. A Kohéziós Alap 
15 tagállamot érint2. A Kohéziós Alapból nyújtott pénzügyi támogatást a Tanács 
(minősített többséggel hozott) határozattal felfüggesztheti, ha egy tagállamnak 
túl magas a költségvetési hiánya, és ha ezt a helyzetet nem orvosolta, illetve nem 
tett erre irányuló megfelelő intézkedést. A Kohéziós Alap finanszíroz transzeuró‑
pai közlekedési hálózatokat, köztük energiához vagy közlekedéshez kapcsolódó 
projekteket a következők terén: energiahatékonyság, megújuló energia hasz‑
nálata, a vasúti szállítás fejlesztése, az intermodalitás (a különböző közlekedési 
módok integrációja) támogatása, a tömegközlekedés erősítése stb.

2 A Kohéziós Alap alá tartozó 
tagállamok az EU‑12 új 
tagállamai, valamint 
Horvátország, Görögország és 
Portugália.



551. TPK-fejezet – Intelligens és inkluzív növekedés

c) Az Európai Szociális Alap (ESZA) célja a foglalkoztatás és a munkalehetősé‑
gek javítása az EU‑ban. Az ESZA a következőkre irányuló tagállami kiadásokat 
társfinanszírozza: a dolgozók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének 
növelése (élethosszig tartó tanulási rendszerek kidolgozása, a munkaszervezés 
innovatívabb formáinak kialakítása és terjesztése); a munkakeresők, az alkalma‑
zásban nem lévők, a nők és a bevándorlók foglalkoztatáshoz való hozzáférésé‑
nek elősegítése; a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának erősítése és 
a munkaerő‑piaci diszkrimináció elleni harc; az emberi erőforrások fejlesztése az 
oktatási rendszerek reformja és az oktatási intézmények hálózatainak létrehozása 
segítségével.

d) 2014‑től közös szabályokat állapítanak meg a TPK 2. fejezetébe tartozó ERFA, 
ESZA, Kohéziós Alap, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) számára.

e) A kohéziós politika eredményesebbé és fenntarthatóbbá tétele érdekében a Bi‑
zottság négy kezdeményezést dolgozott ki az Európai Beruházási Bankkal (EBB) 
és más pénzügyi intézményekkel közösen. Kettő közülük (a JEREMIE és a JESSICA) 
a pénzügyi tervezési eszközök előmozdítását célozza, a két másik (a JASPERS és 
a JASMINE) pedig műszaki segítségnyújtási programokat támogat.

07 
A TPK 1. fejezet költségvetésének mintegy 72%‑át (többnyire az 1b. fejezetből) a tag‑
államokkal megosztott irányítási rendszer keretében használják fel. A 2014–2020‑as 
TPK‑ra nézve a Bizottság és az egyes tagállamok közötti partnerségi megállapodások 
fogják rögzíteni, hogy a tagállam miként kívánja felhasználni az időszak során rendel‑
kezésre álló uniós forrásokat céljainak megvalósításához, további részleteket pedig 
majd a programok tartalmaznak. Az uniós költségvetés 50–85% között járul hozzá 
a Bizottság által jóváhagyott kiadási programok (operatív programok) költségeihez 
(társfinanszírozás). A Bizottság kontroll‑ és irányítási keretrendszert hozott létre 
abból a célból, hogy csak a szabályoknak megfelelően elköltött kiadások kerüljenek 
kifizetésre az uniós költségvetésből. Az általa finanszírozandó összegekre nézve újra 
bevezette a 6%‑os eredményességi tartalékot is3.

a) Számos különböző tagállami szintű, regionális és helyi szerv felelős az ösz‑
szes kohéziós politikai alap irányításáért. Az uniós költségvetés felhasználása 
megszervezésének és az erre létrehozott rendszerek költségeinek javát a tag‑
államok viselik. Ők felelősek annak biztosításáért, hogy a támogatásokat arra 
jogosult kedvezményezetteknek fizessék ki, akik megfelelnek a támogathatósági 
feltételeknek.

b) A tagállamok kaphatnak készpénzelőleget induló költségeikre. A programok 
költségeit általában az érintett tagállamok viselik, majd azután a tagállami 
hatóságok által hitelesített kiadásigazoló nyilatkozatok (költségtérítési kérelmek) 
alapján a Bizottság megtéríti azokat.

c) A tagállami ellenőrző hatóságok éves kontrolljelentésekben számolnak be 
a Bizottságnak arról, hogy az irányítási és kontrollrendszerek eredménye‑
sen működnek‑e, illetve operatív programonként (OP) az igazolt költségek 
szabályszerűségéről.

3 A 2000–2006‑os TPK idején 
már létezett eredményességi 
tartalék, de a Számvevőszék 
megállapítása szerint azt 
elsősorban a kiadások 
maximalizálására használták 
fel, nem pedig arra, hogy 
a kiadásokat olyan területekre 
összpontosítsák, amelyek 
különösen eredményesnek 
bizonyultak. A 2014–2020‑
as TPK‑ra vonatkozóan 
a Bizottság és a tagállamok 
a programozási időszak 
kezdetén állapodnak meg 
a 6%‑os eredményességi 
tartalék alapját képező 
prioritásokról (1303/2013/EU 
tanácsi rendelet [HL L 347., 
2013.12.20., 320. o.]). 2019‑ben 
a tagállamok által benyújtott 
végrehajtási jelentések 
alapján a Bizottság akkor 
fogja felszabadítani az 
eredményességi tartalékot, 
ha a tagállamok a kiválasztott 
prioritásokra nézve elérték 
a program mérföldköveit. 
Ha a Bizottság a 6%‑os 
tartalékot nem szabadítja 
fel az eredetileg elfogadott 
prioritásokra, akkor az 
a tagállami juttatás része 
marad, és más prioritásokra 
kell átcsoportosítani.
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d) A Bizottság megszakíthatja vagy felfüggesztheti a kifizetéseket, ha úgy találja, 
hogy egy tagállam nem korrigálta szabálytalan kiadásait, vagy ha súlyos hiányos‑
ságok vannak az irányítási és kontrollrendszerekben. Felfüggesztheti a kifizetése‑
ket akkor is, ha az európai szemeszter makrogazdasági feltételei nem teljesülnek.

e) A Bizottság akkor alkalmazhat pénzügyi korrekciókat, ha a tagállam nem vonja 
vissza a nem támogatható kiadásokat, illetve nem orvosolja a súlyos rendszerhi‑
bákat. Ha az érintett tagállam elfogadja a pénzügyi korrekciókat, akkor a szabály‑
talan kiadásokat visszavonva helyettesítheti őket más projektek támogatható 
kiadásaival – vagyis az összegek ismét felhasználhatóvá válnak számára. Ha a tag‑
állam nem fogadja el a korrekciókat, akkor az összegek a nemzeti költségvetését 
terhelik. A korrekciós rendszer ezért nem hat már kezdettől fogva visszatartóan 
a költségvetés elköltésének különböző szereplőire.

Megállapításaink

Szabályszerű a 2012-es költségvetés felhasználása? 
(A kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége)

ο Lényeges hiba jellemezte? IGEN

ο Becsült legvalószínűbb hibaarány:

Regionális politika, energiaügy és közlekedés: 6,8 %
Foglalkoztatás és szociális ügyek: 3,2 %
Kutatás és innováció: 3,9 %

08 
A következő okokból történtek hibák: nem támogatható kedvezményezettek, közbe‑
szerzési szabályok be nem tartása, nem támogatható költségek bejelentése, az állami 
támogatási szabályok megszegése, a költségvetésre terhelt költségek helytelen 
kiszámítása.

09 
Az irányítási és kontrollrendszerek – különösen a tagállamiak – részben hatásosak 
a hibák és szabálytalanságok megelőzésében, felderítésében és kijavításában.

10 
A tagállamok a végrehajtási rendeletekben előírtakhoz képest feleslegesen tovább 
bonyolítják a nemzeti támogathatósági szabályokat.



571. TPK-fejezet – Intelligens és inkluzív növekedés

Jól kezelik a kiadásokat, és azok a kívánt hatásokat érik el? 
(Gondos pénzgazdálkodás)

11 
Bizonyítékok támasztják alá a Számvevőszék által ellenőrzött programok teljesítmé‑
nyének gyenge voltát: az uniós kiadások eredményességét csökkenti a megfelelő 
igényfelmérés hiánya, a célkitűzések nem egyértelmű volta, a célok és prioritások 
ellentmondásos vagy összeegyeztethetetlen jellege, és az, hogy a kiválasztási 
eljárások révén nem sikerült elsőbbségben részesíteni a hatásmaximalizálásra képes 
projekteket.

12 
A megosztott irányítású kiadások esetén:

a) Az EU és az egyes tagállamok céljai ellentétben állhatnak egymással. A kohéziós 
politika egyes tematikus területein (például energia) az uniós célok és követelmé‑
nyek nagyon ambiciózusak. A tagállamok nem mindig rendelkeznek a szükséges 
technikai, pénzügyi és szabályozási szakértelemmel, illetve pénzügyi eszközök‑
kel. Jelentős eltérés lehet tehát egyrészt a politikai megállapodás, másrészt az 
elfogadott vagy tervezett intézkedések, illetve az elkülönített források között.

b) A Bizottság nem rendelkezik teljes körű információval az uniós költségvetés 
kiadásainak hatásáról és eredményeiről. A beszámolási rendszereket nem úgy 
alakították ki, hogy mérjék a végeredményeket, illetve nyomon kövessék a telje‑
sítmény alakulását, és nincsenek a teljesítmény mérésére szolgáló mutatók sem. 
Ami információ rendelkezésre áll, az egyenetlen, és nem teszi lehetővé a tagálla‑
mok közötti összehasonlításokat.

c) Az eredmények és hatások nem mindig valósulnak meg. Előfordulhatnak 
késések, mivel a komplex környezetvédelmi korlátozásokkal vagy technológiai 
követelményekkel járó bonyolult projektek igen időigényesek lehetnek.

13 
Az FP7 keretében történő kutatás esetében az uniós költségvetésre terhelhető kiadá‑
sok támogathatóságára igen bonyolult szabályrendszer vonatkozik. Az uniós költség‑
vetésre terhelhető kiadások külső ellenőrök általi hitelesítése problematikus, tekintve, 
hogy a Számvevőszék jelentős hibaszintet állapított meg egyes olyan költségtérítési 
igényeknél, amelyeket külső ellenőrök teljes mértékben támogathatóként igazoltak.
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Nagy kockázatot jelentő tényezők

14 
Igen valószínű, hogy a 2014–2020‑as TPK‑ra vonatkozó megállapodásnak, illetve 
a vonatkozó szabályozás elfogadásának késedelme tovagyűrűző késedelmet fog 
okozni az uniós költségvetés felhasználásában is. Az összetett technikai vagy infra‑
strukturális projektek előkészítése is igen időigényes folyamat. Ráadásul amikor az 
ilyen projektek több finanszírozási forrásból merítenek, akkor nem átlátható a teljes 
költségük.

15 
A költségvetés végrehajtásának számos szereplője van (több bizottsági főigaz‑
gatóság: a kohéziós politika terén a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság, 
a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága, 
a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság és az Energiaügyi Főigazgatóság, 
a kutatás és innováció terén pedig hét másik főigazgatóság; végrehajtó ügynökségek 
és közös vállalkozások; a tagállamok irányító hatóságai; tagállami szintű, regionális és 
helyi szervek; pénzügyi közvetítők).

16 
Az uniós költségvetési kiadásokat azok különfélesége és szétaprózottsága jellemzi. 
Az, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos kérelmezésre, beszámolásra és kontrollra szá‑
mos eltérő eljárás vonatkozik, egyrészt nem hatékony, másrészt az uniós adminisztrá‑
ció negatív megítéléséhez vezethet, és rossz fényt vet az Unióra.

17 
A programok, projektek és tevékenységek számos különböző forrásból részesülhet‑
nek finanszírozásban (az uniós és tagállami költségvetések, az EBB intézménycsa‑
ládja, az EBRD stb.). Nehéz teljes képet alkotni az összes költségekről, és mindegyik 
finanszírozási forrásnak megvan a saját irányítási és beszámolási keretrendszere.

18 
Ha sok idő telik el az előleg kifizetése és költségesítése között, az növeli annak kocká‑
zatát, hogy a problémákra később derül fény, mintsem a beruházás célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében még időben helyesbítő intézkedéseket lehetne hozni. 
A források visszatéríttetése ugyan visszatartó hatással lehet egyes tevékenységekre, 
a várt eredmények el nem érésének kérdését azonban nem oldja meg.

19 
Közbeszerzés: az uniós forrásokban részesülők nem mind tartják be a közbeszerzési 
szabályokat.
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20 
A tagállamok adminisztratív kapacitása: kihatással van azon képességükre, hogy 
megfelelően és jól használják fel az uniós költségvetést, eredményes irányítási és 
kontrollrendszereket állítsanak fel, és időben be tudják fogadni a rendelkezésükre 
bocsátott uniós pénzeszközöket.

21 
Költekezés: a tagállamok gyakran úgy érzik, hogy teljesítményfüggetlenül fel kell 
használniuk a számukra a regionális politikára nemzeti juttatásként elkülönített 
forrásokat – különösen, amikor a bizottsági társfinanszírozási arány magas –, nehogy 
elveszítsék azokat. Minden más szempontnál fontosabb, hogy a juttatásokat teljes 
egészében felhasználják („használd vagy elveszíted”), ezt követi az, hogy a kiadások 
szabályosak legyenek, és csak utolsósorban gondolnak a teljesítményre. Az ered‑
ményességi tartalék bevezetése nem oldja meg a nemzeti juttatásokkal kapcsolatos 
alapvető kérdéseket (lásd: 3. lábjegyzet).

22 
A még folyósításra váró jogi kötelezettségvállalások mögött azonban esetleg olyan 
összegek rejlenek, amelyek nem is felhasználhatóak. Nem tettek közzé tagállamon‑
kénti tájékoztatást a fennmaradó kötelezettségvállalásokról.

23 
Az EU és az egyes tagállamok céljai ellentétben állhatnak egymással. A kohéziós 
politika egyes tematikus területein (például energia) az uniós célok és követelmények 
nagyon ambiciózusak. A tagállamok nem mindig rendelkeznek a szükséges techni‑
kai, pénzügyi és szabályozási szakértelemmel, illetve pénzügyi eszközökkel. Jelentős 
eltérés lehet tehát egyrészt a politikai megállapodás, másrészt az elfogadott vagy 
tervezett intézkedések, illetve az elkülönített források között.

24 
A tagállamok növelhetik a bonyolultságot a nemzeti támogathatósági szabályokkal, 
amelyek néha szigorúbb követelményeket írnak elő, mint az Unió4. Ezenkívül a kü‑
lönböző tagállami szereplőknek kiterjedt uniós szabályozásnak kell megfelelniük jogi 
és szervezeti téren ahhoz, hogy a finanszírozott projektek napi szintű irányítása és 
kontrollja biztosítva legyen.

25 
Uniós forrásokat olyan tevékenységekre is felhasználhatnak, amelyeket a tagállamok 
egyébként is finanszíroztak volna („talált pénz” hatás), vagy olyan projektekre, ame‑
lyek korrekciós eljárások keretében váltottak fel más projekteket.

4 Lásd: az Európai Parlament 
„Gold‑plating in the EAFRD: 
to what extent do national 
rules unnecessarily add to 
complexity and, as a result, 
increase the risk of errors?” 
(„Túlszabályozás az EMVA‑ban: 
mennyiben bonyolítanak 
szükségtelenül a nemzeti 
szabályozások, és ennek 
eredményeként mennyiben 
növekszik a hibakockázat?”) c. 
tanulmánya (2014. február).
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26 
A nem megfelelő igényfelmérés ahhoz vezethet, hogy költséges programok és 
projektek kerülnek finanszírozásra, amelyek szükségtelen elemeket is magukban 
foglalnak.

27 
A Bizottság felügyeleti szerepére a következők vannak kihatással:

a) az időszerű, megbízható és összehasonlítható vezetői információ hiánya és 
a teljesítményirányultság alacsonyabb szintje, különösen a társfinanszírozott 
kiadásoknál. A pénzügyi kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó 
döntések korlátozott, gyakran hiányos és nem megbízható tagállami információ‑
kon alapulnak5. A háttér‑információk és az alátámasztó dokumentáció a tagálla‑
mokban sokfelé található;

b) a kiadásokat igazoló más ellenőrök (ellenőrző hatóságok) által végzett ellenőr‑
zések minősége és időszerűsége nem feltétlenül elegendő annak biztosításához, 
hogy a költségvetési kiadásokat jogszerűen és szabályszerűen használják fel;

c) a Bizottság kockázatelemzésének és kontrollstratégiájának hiányosságai a ren‑
delkezésre álló források beszűkülésével párosulva azt eredményezhetik, hogy 
a költségvetési kiadások legkockázatosabb területeit nem ellenőrzik rendszere‑
sen, és a problémákra esetleg későn derül fény.

28 
A korrekciók rendszerének keretében a tagállamok a nem támogathatónak minősí‑
tett kiadásaikat helyettesíthetik másik támogatható kiadással. Ha elfogadják a Bizott‑
ság által javasolt korrekciókat, a rendelkezésre álló költségvetést felhasználhatják más 
támogatható projektekre. Más szóval nincs elegendő ösztönző a helyes cselekvésre.

Hogyan tovább?

29 
A Bizottság:

a) tegyen lépéseket a teljesítménykultúra bevezetésére és ösztönzésére az uniós 
költségvetési kiadások tekintetében, és valamennyi finanszírozott tevékenység 
esetében mutassa ki annak európai többletértékét;

b) lépjen fel proaktívabban a tagállami kapacitásépítés terén azáltal, hogy segíti 
a hálózatépítésben az ezen a területen a költségvetés felhasználásáért felelős 
(tagállami) közigazgatási szerveket, hogy azok jobban tanulhassanak egymástól 
és megoszthassák egymással a legjobban bevált gyakorlatot. A Bizottság jobb 
iránymutatással is elláthatja a tagállami szerveket;

5 A Számvevőszék által 
megállapított magas 
hibaarány is jelzi 
a tagállamoktól kapott 
információk nem megbízható 
voltát. Számos hibát az 
irányító hatóságok és más 
közreműködő tagállami 
szervek is azonosíthattak 
volna. Lásd: a 2012‑es 
pénzügyi évre vonatkozó éves 
jelentés, 5.27–5.28. és 6.12. 
bekezdés.
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c) alkalmazza gyakrabban az egyösszegű vagy átalánydíjas kifizetéseket, és a kifize‑
téseket az eredmények, ne pedig az inputköltségek alapján mérlegelje. Gyűjtsön 
összehasonlító információt a tagállamok tényleges költségeiről, hogy ez utób‑
biak referenciaértékek révén jobban össze tudják hasonlítani a költségeiket és 
figyelemmel tudják kísérni kiadási programjaik ár‑érték arányát;

d) nyújtson tagállamonkénti információt az előzetes juttatások, az előfinanszírozás 
és a fennmaradó kötelezettségvállalások felhasználásáról, a jobb költségvetési 
gazdálkodást és a pénzforgalmi tervezést elősegítendő. Hozzon több visszatartó 
intézkedést a korrekciók kapcsán.

30 
A tagállamok:

a) olyan programok finanszírozására tegyenek javaslatot, amelyek reálisak, tényle‑
ges igényt elégítenek ki, és arra koncentrálnak, hogy az uniós finanszírozásból 
maximális teljesítményt hozzanak ki;

b) biztosítsák, hogy az uniós költségvetés irányításának és felhasználásának vala‑
mennyi szereplője rendelkezzék az ehhez szükséges kapacitással és erőforrások‑
kal, és tisztában legyen a pénzeszközök felhasználását szabályozó előírásokkal 
és egyéb jogszabályi követelményekkel. A tagállamok segítsék elő a nemzeti és 
regionális szereplők közötti jobb együttműködést és koordinációt;

c) biztosítsák, hogy be legyen tartva a programlogika‑modell: hogy a program 
közvetlen eredményei és végeredményei egyértelműek és megvalósíthatóak 
legyenek; hogy kerüljön sor megfelelő igényfelmérésre; hogy a projekteket rele‑
váns és reális kritériumok szerint válasszák ki finanszírozásra, és hogy a tagállami 
szabályok ne hozzanak létre túlszabályozást;

d) biztosítsák, hogy minden a megfelelő közbeszerzési eljárások szerint történt;

e) biztosítsák, hogy a kontrollrendszereket jól és eredményesen alkalmazzák, s idő‑
ben és megfelelő módon intézkednek a Bizottság és a Számvevőszék ellenőrzé‑
sei során feltárt hiányosságok orvoslására.
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Javasolt olvasmányok / A Számvevőszék jelentései és véleményei

Általánosságban

 ο 7/2011. sz. vélemény a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociá‑
lis Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról és az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló rendeletre irá‑
nyuló javaslatról.

 ο Bizottsági honlapok: Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság; a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társa‑
dalmi Befogadás Főigazgatósága

 ο Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending for the period 2000–2006 
(„Átfogó tanulmány a meglévő értékelések tanulságairól: adalék a 2000–2006 közötti időszak uniós kiadásainak 
felülvizsgálatához”), 2008. január

 ο Tanulmány az uniós kiadásokról (A Study on EU Spending), az Európai Bizottság Költségvetési Főigazgatóságának 
megrendelésére (30‑CE‑0121821/00‑57 sz. szerződés), ECORYS Nederland BV

Jogszerűségi és szabályszerűségi kérdések

 ο A Számvevőszék 2012‑es éves jelentése, 5. fejezet (Regionális politika, közlekedés és energiaügy)

 ο A Számvevőszék 2012‑es éves jelentése, 6. fejezet (Foglalkoztatás és szociális ügyek)

Horizontális témák

 ο 16/2013. sz. különjelentés: „Az egységes ellenőrzés áttekintése, avagy a Bizottság milyen mértékben támaszko‑
dik a tagállami ellenőrzési hatóságokra a kohéziós politikában”

 ο 3/2012. sz. különjelentés: „Strukturális alapok – Sikeresen kezelte‑e a Bizottság a tagállamok irányítási és kont‑
rollrendszereiben megállapított hiányosságokat?”

 ο 3/2010. sz. különjelentés: „Hatásvizsgálatok az uniós intézményekben: segítik‑e a döntéshozatalt?”
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Energiahatékonyság

 ο 21/2012. sz. különjelentés: „Az energiahatékonyságot célzó kohéziós beruházások költséghatékonysága”

Vállalkozói szellem

 ο 2/2012. sz. különjelentés: „Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott pénzügyi konstrukciók kkv‑k 
részére”

 ο 9/2011. sz. különjelentés: „Eredményesek voltak‑e az ERFA által támogatott e‑kormányzati projektek?”

 ο 4/2011. sz. különjelentés: „A kkv‑garanciakeret ellenőrzése”

Környezetvédelem

 ο 20/2012. sz. különjelentés: „A települési hulladékgazdálkodási infrastrukturális projekteket finanszírozó struk‑
turális intézkedések eredményesen segítik‑e a tagállamokat az uniós hulladékgazdálkodási politika céljainak 
elérésében?”

 ο 9/2010. sz. különjelentés: „Hatékony‑e az Unió strukturális intézkedéseinek keretében a háztartási vízellátásra 
fordított kiadások felhasználása?”

 ο 3/2009. sz. különjelentés: „Az 1994–1999‑es és a 2000–2006‑os programozási időszak strukturális intézkedései 
keretében szennyvízkezelésre fordított kiadások eredményessége”

Emberi tőke

 ο 7/2013. sz. különjelentés: „Hoztak létre uniós többletértéket az elbocsátott munkavállalók visszailleszkedését 
célzó EGAA‑intézkedések?”

 ο 25/2012. sz. különjelentés: „Vannak‑e olyan eszközök, amelyek révén figyelemmel lehet kísérni az Európai Szoci‑
ális Alapnak az idősebb munkavállalókra irányuló kiadásait?”

 ο 4/2010. sz. különjelentés: „A Leonardo da Vinci program mobilitási rendszerével és annak irányításával el lehet‑e 
érni tényleges eredményeket?”

 ο 17/2009. sz. különjelentés: „Az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott, nők részére nyújtott szakképzési 
tevékenységek”
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Nukleáris leszerelés

 ο 16/2011. sz. különjelentés: „Az atomerőművek leszereléséhez Bulgáriának, Litvániának és Szlovákiának nyújtott 
uniós pénzügyi támogatás: eredmények és a jövő kihívásai”

Kutatás és innováció

 ο 2/2013. sz. különjelentés: „Biztosította a Bizottság a hetedik kutatási keretprogram hatékony végrehajtását?”

 ο 2/2010. sz. különjelentés: „A hatodik kutatási keretprogram »Tervezési tanulmányokhoz« és »Új infrastruktúrák 
létrehozásához« nyújtott támogatási rendszereinek eredményessége”

 ο 8/2009. sz. különjelentés: „»Kiválósági hálózatok« és »integrált projektek« a Közösség kutatási politikájában: 
elérték‑e céljaikat?”

 ο 7/2009. sz. különjelentés: „A Galileo program fejlesztési és validációs szakaszának irányítása”

Szociális infrastruktúra

 ο 2/2009. sz. különjelentés: „Eredményesen javítja‑e az egészségügyi helyzetet az Európai Unió közegészségügyi 
programja (2003–2007)?”

Szolidaritási Alap

 ο 24/2012. sz. különjelentés: „A 2009‑es abruzzói földrengést követően az Európai Unió Szolidaritási Alapja által 
nyújtott támogatás: A műveletek relevanciája és költsége”

Idegenforgalom és kultúra

 ο 6/2011. sz. különjelentés: „Eredményesek voltak‑e az ERFA révén társfinanszírozott turisztikai projektek?”



651. TPK-fejezet – Intelligens és inkluzív növekedés

Közlekedés

 ο 5/2013. sz. különjelentés: „Megfelelően használják‑e fel a közúti beruházásokra fordított uniós kohéziós 
forrásokat?”

 ο 3/2013. sz. különjelentés: „Eredményesek voltak‑e a Marco Polo programok a teherforgalom közutakról való 
átterelése tekintetében?”

 ο 4/2012. sz. különjelentés: „Eredményes beruházás‑e a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználása a ten‑
geri kikötők közlekedési infrastruktúrájának társfinanszírozására?”

 ο 8/2010. sz. különjelentés: „A transzeurópai vasúti tengelyek szállítási teljesítményének javítása: Eredményesek 
voltak‑e az Unió vasúti infrastrukturális beruházásai?”

Városi és vidéki rehabilitáció

 ο 23/2012. sz. különjelentés: „Az uniós strukturális intézkedések sikeresen támogatták‑e az ipari és katonai barna‑
mezős területek rehabilitációját?”

További információk

Kérjük, forduljon a Számvevőszék sajtófelelőséhez:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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erőforrások

(millió euró) (kötelezettségvállalások)

2014–2020-as TPK1 2014-es költségvetés (végleges)

2. TPK-fejezet – Természeti erőforrások 420 034 59 303

Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen 
kifizetések (termeléstől elválasztott SAPS és SPS, termeléshez kapcsolódó támogatások) 312 735 44 130

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 95 577 13 652

Tengerügyek és halászat 7 405 1 017

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) 866

Regionális halászati gazdálkodási szervezetek és fenntartható halászati egyezmények 151

Környezetvédelem és éghajlatpolitika 3 457 405

Decentralizált ügynökségek 388 52

Tartaléksáv 473 47

Megjegyzés: Az egészségügy és a fogyasztóvédelem a 3. TPK (Biztonság és uniós polgárság) alá tartozik.

1  A 2014–2020‑as TPK‑ra vonatkozó megállapodás 2011‑es árakkal számolt (1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet). Az itt szereplő számadatok 
folyó árakon alapulnak (a Költségvetési Főigazgatóság honlapjáról).

Miből áll

01 
Az EUMSZ 38–44. cikke megfogalmazza a közös agrárpolitika (KAP) és a közös halá‑
szati politika (KHP) céljait, és 28 különböző tagállami politika helyébe lép. A KAP célja 
a mezőgazdasági termelékenység növelése, a mezőgazdasági termelők megfelelő 
életszínvonalának biztosítása, a piacok stabilizálása, az ellátás folyamatosságának, va‑
lamint a fogyasztók számára megfelelő árának biztosítása. Hasonlók a céljai a közös 
halászati politikának a halászatban érintetteket illetően, továbbá célja még a halá‑
szati flották kezelése és a halállomány megőrzése. A vidékfejlesztési politika figye‑
lembe veszi a szélesebb értelemben vett vidéki közösséget, és célja szerint kiegészíti 
a strukturális alapokat.

02 
Az EU a mezőgazdasági termékek második legnagyobb exportőre a világon az Egye‑
sült Államok után, egyben a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek legnagyobb 
importőre is. Az EU 28 tagállama nevében a Világkereskedelmi Szervezetben a Bizott‑
ság tárgyal, és külön tárgyalásokat folytat a kétoldalú nemzetközi halászati megálla‑
podások megkötése ügyében az Unió és más országok között.

03 
Az EU mezőgazdasága és vidéki tája igen változatos képet mutat. A 2014–2020‑as 
TPK a korábbinál több lehetőséget kínál, hogy a tagállamok a körülményeiknek meg‑
felelően választhassanak.
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04 
Az Unióban jelenleg 12 millió mezőgazdasági termelő él. Túlnyomórészt elöregedő 
népességről van szó (közel egyharmaduk 65 évnél idősebb), mivel a fiatalokat nem 
vonzza a gazdálkodás és a mezőgazdaság (a termelőknek csak 6%‑a fiatalabb 35 
évnél).

05 
A mezőgazdasági birtokok szerkezete és mérete Unió‑szerte rendkívül eltérő képet 
mutat. Ez befolyásolja azt is, hogy azok mennyi uniós támogatásban részesülnek. 
A KAP 2013‑as reformjai nyomán a tagállamok jobban figyelembe tudják majd venni 
nemzeti mezőgazdasági sajátosságaikat a támogatások kifizetésénél.

06 
Az uniós termelők kevesebb mint 2%‑a kapja a közvetlen kifizetések 31%‑át. A 2013‑
as reformok értelmében az, akinek nem fő tevékenysége a mezőgazdaság, nem 
részesülhet támogatásban; a 150 000 euró fölötti kifizetések 5%‑kal csökkennek; 
a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a nagy termelőknek nyújtott támogatásoknak 
felső határt szabnak.

07 
Az uniós költségvetést számos olyan jogszabály támasztja alá, amely szorosan kap‑
csolódik a mezőgazdasághoz és az élelmiszer‑termeléshez. E szabályok célja az em‑
beri, állati és növényi egészség védelme. A szabályozás segíti a belső piac működését 
és erősíti a fogyasztók uniós termékek iránti bizalmát. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a szabályozást a területükön betartsák, és ezt ellenőrizni is kötelességük. 
Az élelmiszer‑termelési láncot sújtó csalások negatív hatással lehetnek az uniós élel‑
miszer‑ipari termékek iránti keresletre (így pl. a 2013. év eleji lóhúsbotrány hatására 
a hús iránti kereslet csökkent, és továbbra is alacsony).

08 
Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) teljes mértékben finanszírozza 
a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen támogatást és a piaci intézkedése‑
ket1, így nincs szükség tagállami finanszírozásra:

a) Közvetlen jövedelemtámogatásban részesít mezőgazdasági termelőket. A leg‑
több ilyen támogatás független attól, hogy mit és mennyit termelnek, más 
szóval „termeléshez nem kötődő” támogatás. A támogatást a gazdaságok mérete 
(területe) alapján számítják ki, és a támogatási jogosultságok a termelők birtoká‑
ban vannak. A jogosultság csökkenthető, ha a termelő nem tartja be a kölcsönös 
megfeleltetési követelményeket a környezetvédelem, az állat‑, növény‑ és emberi 
egészség, valamint az élelmiszer‑biztonság terén, illetve nem tartja földterületét 
helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban (HMKÁ). Az egyes országok ré‑
szére kifizethető támogatások tagállami felső határai korlátozzák – gyakorlatilag 
e célra foglalják le – az azon ország rendelkezésére álló költségvetési összeget.

b) A piaci intézkedéseket (beleértve az intervenciós raktározás költségeit, valamint 
az exportőröknek fizetett export‑visszatérítéseket akkor, amikor egyes árucikkek 
uniós ára magasabb a világpiaci árnál) fokozatosan megszüntetik, és a különböző 
közös piacszervezések (KPSZ) helyébe egyetlen KPSZ lép.

1 Kivételt képeznek egyes 
termékpromóciós és az 
iskolagyümölcs‑programmal 
kapcsolatos intézkedések, 
100 millió eurónál kisebb 
összértékben: ezeket az EU 
társfinanszírozza.
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09 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) részben fedezi az egyes or‑
szágok vidékfejlesztési stratégiájának költségeit, azaz a tagállam által a stratégiája ke‑
retében kiválasztott intézkedéseket társfinanszíroz avégett, hogy a tagállam a vidéki 
területeinek igényeit az uniós prioritásokkal összhangban elégíthesse ki. Az egyes 
országok számára rendelkezésre álló elkölthető összegeket („tagállami juttatások”) 
a TPK‑tárgyalások keretében határozzák meg:

a) A termelők kérhetnek területalapú támogatást agrár‑környezetvédelmi célok‑
ra, valamint gazdaságuk korszerűsítésére és diverzifikálására. Az EMVA külön 
támogatást fizet a hátrányos természeti adottságú területeken gazdálkodó 
termelőknek.

b) A vidéki gazdaság más szereplői a vidéki területek gazdaságát és életminőségét 
javítani célzó intézkedéseken keresztül részesülnek támogatásban, az alapvető 
szolgáltatások megteremtése és a tevékenységek diverzifikálása céljával.

10 
A TPK 2. fejezete költségvetésének javát a tagállamok a megosztott irányítási rend‑
szer keretében használják fel:

a) Az uniós költségvetés felhasználása megszervezésének és az erre létrehozott 
rendszereknek a költségeit javarészt a tagállamok viselik. Ezek kijelölt kifizető 
ügynökségeket hoznak létre (2014 elején 81 ilyen van), amelyek felelősek azért, 
hogy a támogatásokat arra jogosult, a támogathatósági feltételeknek megfelelő 
kedvezményezetteknek fizessék ki. A tagállamok független ellenőröket („igazoló 
szervezet”) is kineveznek a kifizető ügynökségek elszámolásainak és kifizetési 
bizonylatainak átvizsgálására.

b) A Bizottság megtéríti a tagállamoknak az általuk bejelentett kiadásokat. Az uniós 
költségvetésre terhelhető kiadásokat a Bizottság a számlaelszámolási eljárása 
útján fogadja el. A Bizottság részben az általa megjelölt kérdéseket ellenőrző 
és azokról beszámoló független ellenőrök („igazoló szervezetek”) munkájára 
hagyatkozik, részben saját helyszíni vizsgálataira.

c) A Bizottság „pénzügyi korrekciók” révén követeli vissza a nem az uniós szabá‑
lyokkal és előírásokkal összhangban elköltött kiadásokat. Az el nem fogadott 
kiadások a tagállamok nemzeti költségvetését terhelik.
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Megállapításaink

Szabályszerű a 2012-es költségvetés felhasználása?  
(A kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége)

ο Lényeges hiba jellemezte? IGEN

ο Becsült legvalószínűbb hibaarány:

Mezőgazdaság: közvetlen és piaci támogatás: 3,8 %
Vidékfejlesztés, környezetvédelem, halászat és egészségügy: 7,9 %

11 
A tagállamok nemzeti költségvetései által társfinanszírozott vidékfejlesztési kiadá‑
sok a jogszabályok bonyolultsága és a tagállamok adminisztratív kapacitása miatt 
problematikusabbak. Ha nem is tökéletes, de ezeknél jobban kialakított irányítási és 
kontrolrendszerei (IIER – Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer) vannak a KAP 
teljes mértékben finanszírozott közvetlen kifizetéseinek.

Jól kezelik a kiadásokat, és azok a kívánt hatásokat érik el? 
(Gondos pénzgazdálkodás)

12 
A termelőknek nyújtott közvetlen támogatások (az egységes területalapú támogatási 
rendszer és az egységes támogatási rendszer, kb. 41 milliárd euró a 2014–2020‑as 
időszakra) nem feltétlenül jutnak el a megcélzott kedvezményezettekhez: egyes jelek 
arra mutatnak, hogy ezeket felszívják a magasabb földbérleti és földvásárlási árak.

13 
Bizonyítékok támasztják alá a Számvevőszék által ellenőrzött programok és rendsze‑
rek teljesítményének hiányosságait:

a) A tagállamokban a kiadások nem mindig célozzák meg megfelelő módon a se‑
gítségre szoruló személyeket vagy területeket. Ez csökkenti az uniós kiadások 
eredményességét.

b) A Bizottság nem rendelkezik teljes körű információval az uniós költségvetés 
kiadásainak hatásáról és eredményeiről. A beszámolási rendszereket nem úgy 
alakították ki, hogy mérjék a végeredményeket, illetve nyomon kövessék a tel‑
jesítmény alakulását, és nincsenek a teljesítmény mérésére szolgáló mutatók 
sem. A rendelkezésre álló információk nem egységesek, és nem teszik lehetővé 
a tagállamok közötti összehasonlításokat.
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Magas kockázatú tényezők

14 
A KAP 2013‑as reformjának, a 2014–2020‑as TPK‑nak és a vonatkozó szabályozás 
elfogadásának késedelme tovagyűrűző késedelmet fog okozni az uniós költségvetés 
felhasználásában is, különösen a vidékfejlesztés terén, ahol a tagállamoknak el kell 
készíteniük kiadási terveiket, de várhatóan késni fog az új feltételeknek való megfele‑
lés ellenőrzésére kialakított kontrollrendszerek bevezetése is.

15 
A jelenlegi TPK első éveiben felmerülhető hibák kockázatát megnövelhetik az új fel‑
tételek, illetve a kontrollrendszereknek a 2013‑as KAP‑reform követelményeihez való 
alkalmazása, különösen:

a) a kifizetések új, szigorúbb környezetvédelmi feltételekhez való kötése;

b) az, hogy a csak részben eredményes integrált és igazgatási kontrollrendszereket 
(IIER) naprakésszé kell tenni, egyrészt az új környezetvédelmi feltételeknek meg‑
felelően, másrészt a térinformatikai támogatási alkalmazások bevezetése miatt.

16 
A közvetlen kifizetések esetében nagyszámú kis kedvezményezettről van szó, túlnyo‑
mórészt kis értékű kifizetésekkel. Az IIER kontrollrendszert úgy alakították ki, hogy 
automatikus ellenőrzéseket végezzen a kérelmekre nézve, de a rendszer csak részben 
eredményes.

17 
A társfinanszírozott kiadások esetében nem könnyű olyan időszerű, megbízható és 
összehasonlítható vezetői információhoz jutni, amely segít, hogy a Bizottság eredmé‑
nyesen játszhassa szerepét.

18 
A támogatásnyújtási mechanizmusok összetettek, számos szereplővel (első renden 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, de rajta kívül a Tengerügyi és Ha‑
lászati, az Éghajlatpolitikai, a Környezetvédelmi, illetve az Egészség‑ és Fogyasztóügyi 
Főigazgatóság is, valamint a tagállamok irányítási hatóságai és 81 kifizető ügynök‑
sége). A kiadásokat sokszínűség és szétaprózottság jellemzi, és némi átfedés is van 
az egyes tagállamok saját programjaival, különösen a vidékfejlesztés terén. Egyes 
rendszerek uniós többletértéke ezért megkérdőjelezhető.
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19 
Bonyolult jogi szabályozás vonatkozik a támogathatósági és egyéb feltételekre: 
a költségvetés felhasználását esetenként a rendelkezések akár hét különböző szintje 
is szabályozza. A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó számos kötelező előírás el‑
szórtan található meg különböző szövegekben, a tagállamok pedig nem adnak elég‑
gé megalapozott saját meghatározásokat a helyes mezőgazdasági és környezeti álla‑
potról ahhoz, hogy ezeknek hatásuk lehessen a környezetre. A 2013‑as KAP‑reformok 
a környezettudatosabbá tétel jegyében szigorúbb feltételekhez kötöttséget vezet‑
nek be a környezetvédelmi megfelelés terén.

20 
Közbeszerzés: az uniós forrásokban részesülők esetleg nem tartják be a közbeszerzési 
szabályokat.

21 
A tagállamok adminisztratív és technikai kapacitása: kihatással van azon képessé‑
gükre, hogy megfelelően és jól használják fel az uniós költségvetést, eredményes 
irányítási és kontrollrendszereket állítsanak fel, és időben be tudják fogadni a rendel‑
kezésükre bocsátott uniós pénzeszközöket.

22 
Költekezés: a tagállamok gyakran úgy érzik, hogy fel kell használniuk a számukra 
a vidékfejlesztésre és halászatra nemzeti juttatásként elkülönített forrásokat, nehogy 
azok elvesszenek.

23 
A Bizottság felügyeleti szerepére a következők vannak kihatással:

a) Az időszerű és megbízható vezetői információk hiánya. Ebben a TPK‑fejezetben 
a kiadások alapvetően továbbra is inputalapúak, így a hangsúly inkább a szabály‑
szerűségen, mintsem a teljesítményen van.

b) A kiadásokat igazoló más ellenőrök által végzett ellenőrzések minősége és idő‑
szerűsége nem feltétlenül elegendő annak biztosításához, hogy a költségvetést 
jogszerűen és szabályszerűen használják fel.

c) A Bizottság kockázatelemzésének és kontrollstratégiájának potenciális hiányos‑
ságai a rendelkezésre álló források szűkülésével párosulva azt eredményezhe‑
tik, hogy a költségvetési kiadások legkockázatosabb területeit nem ellenőrzik 
rendszeresen. A problémákra esetleg későn derül fény ahhoz, hogy helyesbítő 
intézkedéseket lehessen hozni.
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Hogyan tovább?

24 
A Bizottság:

a) tegyen lépéseket a teljesítménykultúra bevezetésére és ösztönzésére az uniós 
költségvetési kiadások tekintetében, és valamennyi finanszírozott tevékenység 
esetében mutassa ki annak európai többletértékét;

b) alkalmazzon szisztematikusabb megközelítést a jogszabályi követelmények 
ésszerűsítésére és egyszerűsítésére;

c) orvosolja kockázatértékeléseinek és kontrollstratégiájának hiányosságait, és 
csökkentse a szabályszerűségi ellenőrzések késedelmességét, ami visszatérő 
probléma;

d) lépjen fel kezdeményezőbben azáltal, hogy segíti a hálózatépítésben az ezen 
a területen a költségvetés felhasználásáért felelős tagállami közigazgatási szer‑
veket, hogy azok jobban tanulhassanak egymástól, és megoszthassák egymással 
a legjobban bevált gyakorlatot.

25 
A tagállamok (irányító hatóságok, kifizető ügynökségek):

a) biztosítsák, hogy az uniós költségvetés felhasználásában érintettek tisztában 
legyenek a pénzeszközök felhasználását szabályozó előírásokkal és egyéb jogsza‑
bályi követelményekkel;

b) tegyék meg időben a megfelelő lépéseket a bizottsági és számvevőszéki ellenőr‑
zések során megállapított hiányosságok orvoslására;

c) fokozzák és gyorsítsák fel arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy az IIER‑adatbázisok 
megbízhatóak és naprakészek legyenek;

d) javítsák a helyszíni vizsgálatok minőségét;

e) a jobb környezeti hatás érdekében határozzák meg pontosabban, hogy milyen 
környezetvédelmi feltételekhez legyenek kötve a támogatások.
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Javasolt olvasmányok / A Számvevőszék jelentései és véleményei

Általánosságban

 ο 1/2012. sz. vélemény egyes, a közös agrárpolitikára vonatkozó rendeletjavaslatokról a 2014–2020 közötti idő‑
szakra vonatkozóan

 ο A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság honlapja

 ο Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending for the period 2000–2006 
(„Átfogó tanulmány a meglévő értékelések tanulságairól: adalék a 2000–2006 közötti időszak uniós kiadásainak 
felülvizsgálatához”), 2008. január

Jogszerűségi és szabályszerűségi kérdések

 ο A Számvevőszék 2012‑es éves jelentése, 3. fejezet (Mezőgazdaság: piaci beavatkozások és közvetlen 
támogatások)

 ο A Számvevőszék 2012‑es éves jelentése, 4. fejezet (Vidékfejlesztés, környezetvédelem, halászat és egészségügy)

 ο 7/2010. sz. különjelentés: „A záróelszámolási eljárás ellenőrzése”

 ο 8/2011. sz. különjelentés: „A Közös Agrárpolitika keretében jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése”

Közvetlen támogatások

 ο 10/2013. sz. különjelentés: „Közös agrárpolitika: A 73/2009/EK tanácsi rendelet 68. cikke keretében nyújtott kü‑
lönleges támogatást jól alakították ki és hajtották végre?”

 ο A Bizottság jelentése a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen támogatások elosztásáról (Commission 
Report on the distribution of direct aids to agricultural producers, 2011‑es pénzügyi év), megjelent: 2012. december.

 ο 16/2012. sz. különjelentés: „Az egységes területalapú támogatási rendszer – mint az új tagállamok mezőgazda‑
sági termelőinek támogatására szolgáló átmeneti rendszer – eredményessége”

 ο 11/2012. sz. különjelentés: „Az anyatehénre, illetve az anyajuhra és anyakecskére vonatkozó közvetlen támogatá‑
sok az egységes támogatási rendszerrel (ETR) kapcsolatos intézkedések részleges végrehajtása keretében”

 ο 7/2012. sz. különjelentés: „A borpiac közös szervezésének reformja: eddigi eredmények”
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 ο 10/2011. sz. különjelentés: „Eredményes‑e az iskolatej‑ és az iskolagyümölcs‑program?”

 ο 5/2011. sz. különjelentés: „Az egységes támogatási rendszer (SPS): a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
tökéletesítése érdekében kezelendő problémák”

 ο 10/2010. sz. különjelentés: „Egyedi intézkedések a legkülső régiók és a kisebb égei‑tengeri szigetek mezőgazda‑
sága javára”

 ο 6/2010. sz. különjelentés: „Megvalósultak‑e a cukorpiaci reform fő célkitűzései?”

 ο 14/2009. sz. különjelentés: „A tej‑ és tejtermékpiac szabályozási eszközei elérték‑e legfontosabb 
célkitűzéseiket?”

 ο 6/2009. sz. különjelentés: „Az Európai Unió élelmiszersegélye a szociálisan rászorulóknak: a célkitűzések, az 
alkalmazott eszközök és módszerek értékelése”

Vidékfejlesztés

 ο 12/2013. sz. különjelentés: „A Bizottság és a tagállamok tudják bizonyítani, hogy a vidékfejlesztési politikára 
előirányzott uniós költségvetést megfelelően költik el?”

 ο 8/2013. sz. különjelentés: „Az erdők gazdasági értékének növeléséhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejleszté‑
si Alapból nyújtott támogatás”

 ο 6/2013. sz. különjelentés: „A tagállamok és a Bizottság optimálisan használták fel a forrásokat a vidéki gazdaság 
diverzifikációjával kapcsolatos intézkedések megvalósításakor?”

 ο 8/2012. sz. különjelentés: „A mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére irányuló támogatás összpontosítása”

 ο 5/2010. sz. különjelentés: „A Leader‑megközelítés a vidékfejlesztés gyakorlatában”

Környezetvédelmi és éghajlat-politikai intézkedések

 ο 15/2013. sz. különjelentés: „Eredményesen működik‑e a LIFE program Környezet összetevője?”

 ο 7/2011. sz. különjelentés: „Megfelelő‑e az agrár‑környezetvédelmi támogatások rendszerének kialakítása és 
irányítása?”

 ο 11/2009. sz. különjelentés: „A LIFE‑Természet projektek fenntarthatósága és bizottsági irányítása”
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Halászat

 ο 12/2011. sz. különjelentés: „Elősegítették‑e az EU intézkedései, hogy a halászflották kapacitása a rendelkezésre 
álló halászati lehetőségekhez igazodjon?”

Élelmiszer-biztonság, -termelés és -címkézés

 ο 1/2013. sz. különjelentés: „Eredményesnek és hatékonynak bizonyult‑e az élelmiszer‑feldolgozó iparnak nyújtott 
uniós támogatás a mezőgazdasági termékek értékének növelése tekintetében?”

 ο 14/2012. sz. különjelentés: „Az uniós higiéniai előírások végrehajtása az Európai Unióhoz 2004 óta csatlakozott 
tagállamok vágóhídjain”

 ο 9/2012. sz. különjelentés: „A biotermékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és behozatalát szabályozó 
kontrollrendszer ellenőrzése”

 ο 11/2011. sz. különjelentés: „A földrajzi jelzések rendszerének kialakítása és irányítása lehetővé teszi‑e ennek 
a rendszernek az eredményes működését?”

 ο 14/2010. sz. különjelentés: „A húsbehozatalra vonatkozó állat‑egészségügyi ellenőrzések rendszerének bizottsá‑
gi irányítása az élelmiszer‑higiéniai jogszabályok 2004. évi reformját követően”

 ο 10/2009. sz. különjelentés: „A mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós intézkedések”

További információk

Kérjük, forduljon a Számvevőszék sajtófelelőséhez:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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és uniós polgárság

(millió euró) (kötelezettségvállalások)

2014–2020-as TPK1 2014-es költségvetés 
(végleges)

3. TPK-fejezet – Biztonság és uniós polgárság 17 725 2 179

Menekültügyi és Migrációs Alap (AMF) 3 137 403

Belső Biztonsági Alap (ISF) 3 764 403

Informatikai rendszerek (Schengeni Információs Rendszer, SIS és Vízuminformációs Rendszer, VIS) 139 19

Jogérvényesülés program 378 47

Jogok és polgárság program 440 55

Uniós polgári védelmi mechanizmus – Tagállamok 224 28

Élelmiszer és takarmány 1 892 253

Egészségügy a növekedésért program 449 59

Fogyasztóvédelmi program 189 24

Kreatív Európa program 1 463 179

Európa a polgárokért 186 23

Ügynökségek 4 003 535

Egyéb 679 86

Tartaléksáv 783 65

1  A 2014–2020‑as TPK‑ra vonatkozó megállapodás 2011‑es árakkal számolt (1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet). Az itt szereplő számadatok 
folyó árakon alapulnak (a Költségvetési Főigazgatóság honlapjáról).

Miből áll

01 
A TPK 3. fejezete számos közérdekű programra kiterjed, pl.: az oktatás és képzés 
fejlesztése, fogyasztóvédelem, élelmiszer‑ és egészségügyi politika, igazságszolgál‑
tatás, igazságügyi együttműködés, jogok és uniós polgárság, valamint az EU külső 
határainak védelme.

02 
A kiadások kezelését ezen a területen általában vagy ügynökségekre ruházzák, vagy 
a tagállamokkal megosztva végzik. A tevékenységeket rendszerint európai végre‑
hajtó ügynökségek1, tagállami ügynökségek vagy hasonló irányítási struktúrák által 
irányított többéves programok formájában hajtják végre, amelyek a magán‑ és köz‑
szférába tartozó kedvezményezettek által lebonyolított projektekhez vagy intézke‑
désekhez nyújtanak támogatásokat, illetve velük kötnek szerződéseket.

03 
A támogatás különböző tematikus (szakpolitikai) területeket és projekttevékenysége‑
ket finanszírozó rendszereken keresztül jut el pl. állampolgársági kezdeményezések‑
hez, vagy az oktatás és képzés területén ható mobilitási intézkedésekhez. A projektek 
végrehajtói lehetnek felsőoktatási és képzési szervezetek, nonprofit szervezetek, 
magáncégek és közigazgatási szervek. A végső kedvezményezettek természetes 
személyek, túlnyomórészt uniós állampolgárok.

1 Oktatási, Audiovizuális 
és Kulturális Végrehajtó 
Ügynökség (EACEA); 
Fogyasztó‑, Egészség‑ és 
Élelmiszerügyi Végrehajtó 
Ügynökség (CHAFEA).
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04 
Mindemellett egyes programok – konkrétan a Külső Határok Alap, a Beilleszkedési 
Alap, a Visszatérési Alap és az Európai Menekültügyi Alap – irányítása nagyrészt a tag‑
államokkal együtt, megosztott irányítás keretében történik.

Megállapításaink

Szabályszerű a 2012-es költségvetés felhasználása?  
(A kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége)

ο Lényeges hiba jellemezte? IGEN

ο Becsült legvalószínűbb hibaarány: 2,3 %

(hivatalosan közzé nem tett 2009‑es DAS‑információk. Azóta a 3. TPK‑nak nincs külön 
fejezete)

05 
A TPK 3. fejezetének kiadásai utoljára a DAS 2009 keretében kerültek külön ellenőr‑
zésre, s akkor a hibaarány éppen hogy 2% felett volt. Jelentős problémára nem derült 
fény. A fejezet önmagában csak a 2014–2020‑as teljes TPK mintegy 1,6%‑ának felel 
meg.

Jól kezelik a kiadásokat, és azok a kívánt hatásokat érik el? 
(Gondos pénzgazdálkodás)

06 
A Számvevőszék ellenőrzései ugyan nem vezettek teljesen kielégítő eredményre, de 
irányítási problémát nem tártak fel.

Kockázati problémák

07 
A finanszírozás legnagyobbrészt az uniós és tagállami ügynökségeknek a tevékeny‑
ségeik finanszírozására folyósított készpénzelőlegekből („előfinanszírozás”), valamint 
a működési költségeikhez való negyedéves hozzájárulásból áll. A tagállami ügynök‑
ségeknek a kifizetéseket szerződés aláírásakor vagy munkaprogram elfogadásakor 
folyósítják, illetve akkor, amikor a Bizottság által elfogadott költségtérítési kérelmek 
igazolják, hogy az előfinanszírozott összeg 70%‑át kifizették a kedvezményezet‑
teknek. Fennáll annak a veszélye, hogy az irányító szerv vagy a Bizottság nem tárja 
fel a kedvezményezettek költségtérítési kérelmeiben szereplő azon költségeket, 
amelyek támogatásra nem jogosultak, túlzottak vagy megalapozatlanok. A Számve‑
vőszék ugyanakkor nem tárt fel jelentős problémákat.
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08 
A tagállami ügynökségek támogatási megállapodásokat kötnek a részt vevő szer‑
vezetekkel, és az előfinanszírozást arra használják fel, hogy a becsült költségek 
80–100%‑ára rúgó előleget fizetnek nekik. Ezek a projektek rendszerint három éven 
belül befejeződnek és lezárásra kerülnek, miután a kedvezményezettek benyújtották 
zárójelentéseiket a tagállami ügynökségnek. A tagállami ügynökség minden meg‑
állapodásra vonatkozóan éves jelentést nyújt be a Bizottságnak. Miután a Bizottság 
elfogadta a jelentést, kiszámította és kiegyenlítette a végegyenleget, lezárja az ügy‑
nökséggel kötött megállapodást. Ilyen nagymértékű előfinanszírozás nem feltétlenül 
szükséges a tevékenységek elindításához, sőt jogszerűségi és szabályszerűségi hibák 
forrásává válhat, amikor a szervezetek igazolni akarják a rendelkezésükre bocsátott 
készpénz elköltését. Mivel az előlegek folyósításától a projektek lezárásáig hosszú idő 
telik el, a fel nem használt pénzeszközök visszatéríttetése problémás lehet.

Hogyan tovább?

09 
A Bizottság gondoskodjon arról, hogy e terület kiadásai uniós többletértéket hozza‑
nak létre. A Bizottság jelentős szerepet játszhat a tagállamok közötti tudásmegosz‑
tásban és a példaértékű megoldások kölcsönös megismertetésében, hogy az e feje‑
zetben tárgyalt számos szakpolitikai kérdés valódi európai vetületre tehessen szert.

Javasolt olvasmányok / A Számvevőszék jelentései és 
véleményei

Általánosságban

 ο 22/2012. sz. különjelentés: „Az Európai Integrációs Alap és az Európai Mene‑
kültügyi Alap eredményesen járul‑e hozzá a harmadik országok állampolgá‑
rainak integrációjához?”

 ο 4/2010. sz. különjelentés: „A Leonardo da Vinci program mobilitási rendszeré‑
vel és annak irányításával el lehet‑e érni tényleges eredményeket?”

 ο 2/2009. sz. különjelentés: Eredményesen javítja‑e az egészségügyi helyzetet 
az Európai Unió közegészségügyi programja (2003–2007)?

További információk

Kérjük, forduljon a Számvevőszék sajtófelelőséhez:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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Európa

(millió euró) (kötelezettségvállalások)

2014–2020-as TPK

4. TPK-fejezet – Globális Európa (Általános uniós költségvetés)1 66 262

Európai Fejlesztési Alap (az általános uniós költségvetésen kívül)2 30 506

ÖSSZESEN (általános költségvetés + költségvetésen kívül) 96 768

1  A 2014–2020‑as TPK‑ra vonatkozó megállapodás 2011‑es árakkal számolt (1311/2013/EU, Euratom 
tanácsi rendelet). Az itt szereplő számadatok folyó árakon alapulnak (a Költségvetési Főigazgatóság 
honlapjáról). 

2  Belső megállapodás az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező 
képviselői között az AKCS–EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti 
időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás 
finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya 
alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról 
(HL L 210., 2013.8.6., 1. o.). 

(millió euró)

2014–2020-as TPK1 2014-es költségvetés 
(végleges)

4. TPK-fejezet – Általános költségvetés 66 262 8 335

Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) 
(A kohéziós politikai kiadásokért felelős DG Regio kezeli az IPA-t) 11 699 1 574

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) 15 433 2 113

Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI) 19 662 2 310

Partnerségi Eszköz harmadik országokkal (PI) 955 113

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) 1 333 179

Stabilitási Eszköz (IfS) 2 339 315

Humanitárius segítségnyújtás 6 622 905

Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) 2 339 315

Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz (INSC) 225 31

Makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) 565 76

Hitelfolyósítási műveletekhez nyújtott EU-garanciák 1 193 59

Polgári védelmi mechanizmus (CPM) és Európai Veszélyhelyzet-reagálási Központ (ERC) 145 20

Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest, Az EU Segítségnyújtási Önkéntesszolgálata 
(EUAV) 148 13

Egyéb fellépések és programok 1 167 151

Decentralizált ügynökségek 154 21

Tartaléksáv 2 286 143

1  A 2014–2020‑as TPK‑ra vonatkozó megállapodás 2011‑es árakkal számolt (1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet) Az itt szereplő számadatok 
folyó árakon alapulnak (a Költségvetési Főigazgatóság honlapjáról).
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Miből áll

01 
Az EU intézményei egymagukban a fejlesztési támogatások második legnagyobb 
adományozója1, a tagállamokkal együttvéve pedig már az EU a legnagyobb hivata‑
los adományozó, hiszen az összes hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) több mint 
fele származik az Uniótól2. Az Unió eltérő prioritásai miatt ugyanakkor jellemzően 
más‑más célokra használják fel az uniós támogatást, illetve az OECD által nyújtott 
hivatalos fejlesztési támogatás egészét. Míg az OECD ODA‑támogatásainak 54%‑át 
fordítják projekt típusú beavatkozásokra, addig az EU 17%‑ban költ ilyen típusú tevé‑
kenységekre. Az OECD‑országok együttesen az ODA‑támogatásaik 8%‑ával járulnak 
hozzá (az ENSZ‑ügynökségeken és nemzetközi szervezeteken keresztül) a többoldalú 
finanszírozáshoz, míg az EU ilyen támogatásainak 25%‑a képezi ilyen többoldalú 
finanszírozás részét. Ezenkívül az OECD‑országok együtt az ODA‑támogatásaik 3%‑át 
fordítják partnerországaik közvetlen költségvetés‑támogatására, míg az uniós ODA 
22%‑a megy ilyen támogatásra.

02 
A Lisszaboni Szerződés három ponton alapvetően módosította az EU külső támoga‑
tási politikáját:

a) Kifejezetten leszögezte, hogy az uniós fejlesztési együttműködés elsődleges 
célja a szegénység felszámolása3.

b) Létrehozta a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő intézményét.

c) Bevezette azt az elvet, hogy az Unió külső fellépéseiben megerősített együttmű‑
ködés érvényesüljön, a külső tevékenységek egységessége, következetessége és 
hatékonysága révén.

03 
Az EUMSZ 209. cikke a fejlesztési együttműködési politika egyenrangú végrehajtó‑
iként nevezi meg az Európai Parlamentet és a Tanácsot („rendes jogalkotási eljárás 
keretében”).

04 
Az uniós külső támogatás a Bizottság és a tagállamok megosztott hatáskörébe tarto‑
zik, és három fő szerv útján kerül végrehajtásra:

a) a Bizottság;

b) az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS);

c) az Európai Fejlesztési Alap (EFA).

1 Az OECD adatai a hivatalos 
fejlesztési támogatásról.

2 Az OECD adatai: Ha az EU 
intézményeihez hozzávesszük 
azt a 15 tagállamot, amely 
tagja a DAC‑bizottságnak (az 
OECD Fejlesztési Támogatási 
Bizottsága), a teljes ODA 
55%‑ánál jóval magasabb 
arányszámot kapunk.

3 Az EUMSZ egységes 
szerkezetbe foglalt változata, 
208. cikk.



814. TPK-fejezet – Globális Európa

05 
A Bizottság és az EEAS közösen alakítják az Unió külső támogatási politikájának 
tervezését és stratégiai céljait. A tevékenységek finanszírozása mind az EU általános 
költségvetéséből, mind az EFA költségvetéséből történik.

06 
A fejlesztési támogatási programok végrehajtásáért és a pénzeszközök fel-
használásáért kizárólagos felelősséget a Bizottság visel

a) Az uniós külső támogatás programozásáért és lebonyolításáért elsősorban az 
EuropeAid Főigazgatóság felelős. A külső fellépések egyes külön területeiért 
négy másik főigazgatóság felelős4.

b) Az EKSZ‑t a Tanács 2010. július 26‑i határozata5 hozta létre a főképviselő javasla‑
tára6; működését 2011‑ben kezdte meg. Az EKSZ önálló uniós intézmény, amely 
jogi felelősséggel tartozik azért, hogy politikái összhangban legyenek a többi 
uniós politikával.

c) Az EFA‑t a Római Szerződés alapította a történelmi kötődéssel bíró afrikai, 
karibi és csendes‑óceáni országok támogatására; a tagállamok az EFA‑t az Unió 
általános költségvetésétől elkülönítve finanszírozzák. Az Európai Parlamentnek 
csak tanácsadó szerepe van az EFA finanszírozásában, azt a Tanács és a Bizottság 
kormányközi szinten tárgyalja meg. Az Európai Parlament azonban megszerezte 
a jogot, hogy kérdőre vonhassa a Bizottságot minden esetben, amikor úgy talál‑
ja, hogy a javaslatok a fejlesztéstől eltérő ügyeket (pl. kereskedelem, a terroriz‑
mus elleni küzdelem stb.) támogatnak, vagy ha úgy véli, hogy a Bizottság túllépi 
joghatóságát.

07 
A Bizottság kezeli mind az EU általános költségvetését, mind az EFA költség-
vetését. A 10. EFA‑val kezdődően kisebb különbségek vannak a két finanszírozási 
forrásra alkalmazandó pénzügyi szabályozásban. Az arról szóló döntés, hogy az EFA 
költségvetését összevonják‑e az általános költségvetéssel, várhatóan a jelenlegi 
EFA vége előtt, 2020‑ban megszületik7, úgy, hogy a döntés egybeessen a követke‑
ző TPK‑időszak kezdetével. A pénzügyi válság előtt túl sok tagállam ellenezte az 
összevonást.

08 
A különálló EFA-költségvetésnek előnyei is vannak: a cotonoui megállapodás 
értelmében az EU és az AKCS‑országok közös felelősségvállalási és elszámoltatható‑
sági modellt hoztak létre. Mivel kívül esik az Európai Parlament hatáskörén, az EFA 
a párizsi nyilatkozattal8 összhangban nagyobb cselekvési szabadságot enged a tag‑
államoknak; forrásainak 90%‑a alacsony jövedelmű országokat ér el, míg az általános 
költségvetés esetében ugyanez az arány csak 40%. Hétéves költségvetésével az EFA 
finanszírozása kiszámíthatóbb, mint az EU éves költségvetése. Jelen dokumentum‑
ban, hacsak másként nem említjük, a két költségvetést együtt tárgyaljuk.

4 A DG ECHO (Humanitárius 
Segélyek és Polgári Védelem), 
a DG ELARG (Bővítés), a DG 
FPI (Külpolitikai Eszközökért 
Felelős Szolgálat: közös 
kül‑ és biztonságpolitika, 
KKBP), a Stabilitási Eszköz 
(IfS) (válságkezelés 
és béketeremtés), az 
iparosodott országokkal 
való együttműködés 
eszköze (ICI), a választási 
megfigyelő missziók (EOM) 
és a sajtó és a nyilvános 
diplomácia (PPD), valamint 
a Kereskedelmi Főigazgatóság 
(az EU kereskedelmi és 
beruházási kapcsolatai nem 
uniós országokkal az EU 
kereskedelmi és beruházási 
politikája útján).

5 A Tanács 2010. július 26‑i 
2010/427/EU határozata 
az Európai Külügyi 
Szolgálat szervezetének 
és működésének 
megállapításáról (HL L 201., 
2010.8.3., 30. o.).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/hu/10/st08/
st08029.hu10.pdf

7 A 11. EFA hét évre, a 2014–
2020‑as időszakra fog szólni, 
s így a cotonoui partnerségi 
megállapodással egy időben 
ér majd véget.

8 A támogatások 
hatékonyságáról szóló párizsi 
nyilatkozat (2005): http://
www.oecd.org/development/
effectiveness/34428351.pdf
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Megállapításaink

Szabályszerű a 2012-es költségvetés felhasználása? 
(A kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége)

ο Lényeges hiba jellemezte? IGEN

ο Becsült legvalószínűbb hibaarány:

Külkapcsolatok, segítségnyújtás és bővítés: 3,3 %
Európai Fejlesztési Alap (külön költségvetés): 3,0 %

09 
A legtöbb esetben a számszerűsíthető hibák a következőkkel voltak kapcsolatosak: 
nem támogatható – például mert a támogatható időszakon kívülre eső – költségek; 
a szerződésben nem szereplő tevékenységek finanszírozása; közbeszerzési eljárások 
megszegése.

Jól kezelik a kiadásokat, és azok a kívánt hatásokat érik el? 
(Gondos pénzgazdálkodás)

10 
Bizonyítékok támasztják alá a Számvevőszék által ellenőrzött programok és rendsze‑
rek teljesítményének gyenge voltát.

11 
A külső támogatási műveletek bonyolult környezetben, számos nagy kiterjedésű, 
eltérő fejlettségi szintű, illetve irányítású régióban zajlanak. Ezenkívül az utóbbi évek‑
ben egyre többen igyekeznek befolyást szerezni az AKCS‑régiókban; a már amúgy is 
bonyolult környezetben ez még egy bizonyos fokú versenyre is készteti az adomá‑
nyozókat. Mint minden uniós programban, a pénzügyi eszközöknek és az irányítási 
módoknak megvannak a külön kockázataik:

a) általában véve ez megnehezíti a kiadások kezelését a nagy régiókban, és bizony‑
talan, hogy el lehet‑e érni az általános célokat;

b) a partnerállamokkal fennálló kapcsolatban problémás lehet a partnerségek kiala‑
kítása és a felelősségvállalás ösztönzése;

c) az, hogy a partnerországokban sikerül‑e fenntartható eredményeket elérni, 
gyakran attól függ, hogy folytatódik‑e a tevékenység, illetve a külső adományo‑
zók általi finanszírozás.
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12 
Ebben a bonyolult környezetben az uniós kiadások eredményességére (teljesítmé‑
nyére) elsősorban a komplex programkialakítás, a nem világos célok, a nem megfele‑
lő igényfelmérés és a projekteknek a felelősségvállalás hiánya miatti gyenge fenn‑
tarthatósága hat ki, de ezeken kívül a következők is:

a) nem megfelelő, illetve lassú a végrehajtási mechanizmus, a programkialakításnak 
és a projektszervezésnek tulajdoníthatóan;

b) nem megfelelőek a program‑ és projekt‑rangsorolási, illetve kiválasztási 
eljárások;

c) kormányzási kérdések és egyéb politikai tényezők;

d) nincsen összhangban az eltérő szakpolitikai célkitűzéseket követő bizottsági 
részlegek általi irányítás;

e) a tevékenységek gyenge összehangolása, különösen decentralizált vagy meg‑
osztott irányítás esetén;

f) nem egyértelműek a prioritások, illetve nincsenek rangsorolva a célok;

g) nem egyértelmű a kapcsolat a célok és tevékenységek között;

h) nincsenek a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elérését mérő 
mutatók.

13 
Csorbulhat az unió hitele és jó hírneve, ha nem sikerül kellően teljesíteni a kitűzött cé‑
lokat, vagy ha a rendelkezésre bocsátott forrásokhoz képest az eredmények kiábrán‑
dítóak. Nem utolsó sorban veszélyeztetheti ez az EU azon képességét, hogy jövőbeli 
projektjeiben is kedvező költség/haszon arányt érjen el.
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Nagy kockázatot jelentő tényezők

14 
Több mint 150 országban, összetett geopolitikai környezetben zajlik külső támo‑
gatási tevékenység. Sok partnerországban gyenge az intézményi, adminisztratív és 
pénzügyi kapacitás. Az egyes tevékenységek földrajzi területein külön kockázatok is 
érvényesülnek:

Egyes földrajzi területeket jellemző kockázati tényezők

Ázsia, Közép-Ázsia és Afrika A Mediterrán térség, a Közel-Kelet, az 
Öböl-menti térség, Irán, Irak és Jemen

Tagjelölt és potenciális tagjelölt 
országok

Alacsony egy főre jutó GNI1 Általában probléma n.a. (általában) n.a. (általában)

Alacsony humán fejlettség az ENSZ 
mutatója szerint2 Általában probléma n.a. (általában) n.a. (általában)

Politikai instabilitás3 (és politikai, 
gazdasági, illetve társadalmi 
hiányosságok)

Általában probléma (leginkább 
Afrikában és Közép-Ázsiában)

Általában probléma (ezen a területen 
a legszembeszökőbb a kockázat)

A rendszerszintű hiányosságok kiha-
tással lehetnek a tagállamokra

Fegyveres konfliktusok és korábbi 
konfliktusok4 öröksége (háborús 
bűnök, etnikai feszültségek stb.)

Ázsia és Afrika néhány területén 
továbbra is súlyos fegyveres konf-
liktusok dúlnak. Összességében 
a területet közepes konfliktusszint 
jellemzi

Ezen a területen a legszembeszökőbb 
a kockázat, több helyen fegyveres 
konfliktus dúl (az arab tavasz hatására 
megnőtt a kockázat) 

A korábbi konfliktus továbbra is 
fenyegeti a regionális stabilitást, ami 
világossá teszi, miért alacsony a regi-
onális együttműködés iránti politikai 
elkötelezettség

A korrupciónak való kitettség kocká-
zata magas5 6 Általában probléma Általában probléma

Magasabb szintű, mint a legtöbb tag-
államban, azzal a kockázattal, hogy 
negatívan hat ki más tagállamokra; 
gyengék az eredmények a szervezett 
bűnözés elleni küzdelemben

Alacsony az intézményfejlesztés iránti 
elkötelezettség, gyenge az adminiszt-
ratív és pénzügyi kapacitás

Általában probléma Általában probléma Általában probléma

A bővítési folyamat átláthatóságának, 
koherenciájának és hitelességének 
hiánya miatt a közvélemény kevéssé 
támogatja azt

n.a. n.a.

Jelentős kockázat, különösen mivel 
ezt a környezetet áthatja a korrupció 
és az általános társadalmi problémák, 
és a közvélemény nem érzi úgy, hogy 
ezekkel kellően szembenéznének

Támogatásfogadási problémák n.a. n.a.

Gyenge felvevőképesség a hátralékos 
előcsatlakozási támogatások eseté-
ben decentralizált irányítás mellett, 
és hiányosságok a kedvezményezett 
országok általi „társfinanszírozásban”

Forrás: Számvevőszék.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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15 
A beszerzések területén számos olyan kedvezményezett érintett, akik egymástól 
távol élnek, és különböző eszközök révén részesülnek finanszírozásban. Valószínű 
ugyan, hogy minden kedvezményezett közbeszerzéshez folyamodik, de az is igaz, 
hogy esetleg kevésbé ismerik az uniós kiadási szabályokat, mint saját tagállami 
beszerzési szabályaikat. Ebből adódóan az uniós szabályok betartásának ellenőrzése 
elégtelen lehet az elvégzendő kontrollok számához és szóródásához képest.

16 
A támogatási szerződések keretében történő kiadásokat külső ellenőröknek kell 
igazolniuk. Az ilyen helyi ellenőrök függetlensége elmaradhat az Unióban szokásos 
szinttől.

17 
Az EKSZ létrehozása még komplexebbé tette a helyzetet, mivel ez szoros koordináci‑
ót és együttműködést követel meg az EKSZ‑től és a Bizottságtól.

a) Az EKSZ és a Bizottság a programozási ciklus különböző fázisait készítik elő:

i. az EKSZ feladata az uniós költségvetésből és az EFA‑forrásokból történő 
finanszírozás programozása, de ez egyben a Bizottság felelőssége is marad;

ii. az uniós külképviseletek költségvetési előrejelzést készítenek, és különböző 
szolgálatközi csoportok (EKSZ, bizottsági részlegek) értékelik a javaslatokat;

iii. a végleges programokat a Bizottság és az EKSZ közösen mutatják be az EU 
Tanácsa illetékes Bizottságának;

iv. a Parlament költségvetési felügyeletet gyakorol a jóváhagyott javaslat felett 
(az EFA‑t kivéve, amely nem tartozik bele az általános költségvetésbe).

b) Az EKSZ is munkaerő‑felvételi problémákkal néz szembe, részben a megbízatásá‑
ból adódóan:

i. az uniós intézmények és a tagállamok közötti szinergiahatások ösztönzésére 
a külképviseleteken a személyzet 33%‑ának kirendelt tagállami állampolgár‑
nak kell lennie;

ii. általában véve az EU külső támogatási forrásai gyakran szűkösek, és az uniós 
külképviseletek csak nehezen tudnak jól képzett szerződéses alkalmazotta‑
kat felvenni és meg is tartani;

iii. a tagállamok nemzeti diplomáciai tisztviselőit rendszerint magasabb (fog‑
lalkoztatási) kategóriákban veszik alkalmazásba, mint az EU személyzeti 
szabályzata alapján felvett tisztviselőket. A fizetések és karrierlehetőségek 
strukturális különbségei veszélyeztethetik a szolgálat teljesítőképességét.
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18 
A csak az uniós külső támogatásra jellemző pénzügyi mechanizmusok jó példáit 
adják a külső támogatás sajátos kockázatainak, például annak, hogy milyen nehéz 
megtalálni az egyensúlyt az intézkedések kellő célzottsága és kellően regionális 
jellege között, hogy azok mind a helyi igényeket kielégítsék, mind pedig a globális, 
fenntartható fejlődést is elősegítsék.

a) A költségvetés-támogatás irányítása közvetlen centralizált irányítás, és a Bi‑
zottság kifizetési engedélye attól függ, hogy a partnerország teljesíti‑e a meg‑
határozott előfeltételeket. A minimális feltételek értelmében ehhez pontosan 
meghatározott szakpolitikai stratégia, stabil makrogazdasági keret és a közpénz‑
gazdálkodás javítása melletti hiteles elkötelezettség szükséges. A pénzeszközö‑
ket folyósításuk után rögtön összevonják a partnerország költségvetésével, és 
úgy tekintik, hogy azok hozzájárulnak a kitűzött célokhoz.

b) A nemzetközi szervezetekkel kötött hozzájárulási megállapodásokra 
a közös irányítási mód vonatkozik. A finanszírozás attól függ, hogy a szervezet 
pénzügyi eljárásai és adminisztrációja megfelel‑e a nemzetközileg elfogadott 
standardoknak. Ezt a Bizottság számára egy független ellenőr értékeli, dokumen‑
tumalapú ellenőrzés révén. A pénzeszközöket ezután bocsátják a nemzetközi 
szervezet rendelkezésére.

c) A programbecslésekre decentralizált irányítási mód vonatkozik. A pénzeszkö‑
zöket egy független adminisztratív struktúra, a programirányítási egység kezeli, 
amelyet a partnerországot képviselő testület nevez ki. A programbecslések tevé‑
kenységeit a programirányítási egység a decentralizált irányítási mód keretében 
előzetes jóváhagyásra benyújtja a Bizottságnak.

d) Az elsődleges kérdés az uniós költségvetés számára mindhárom pénzügyi me‑
chanizmus esetében az, hogy sikerül‑e a pénzeszközök révén elérni a tervezett 
célokat, és hogy megfelelnek‑e azok az Unió hatékonysági, eredményességi és 
gazdaságossági követelményeinek.

i. A költségvetés‑támogatásnál a fő kockázati tényező voltaképp két tényező 
kombinációja: a pénzeszközök jellegüknél fogva felcserélhetőek, a partner‑
országok közpénzkezelési rendszerei pedig gyakran hiányosságokkal 
küzdenek. A támogatás jogosultsági feltételei túl általános jellegűek, és 
többféleképpen értelmezhetőek. Ha már azonban folyósították a támo‑
gatást, onnantól kezdve korlátozottak a lehetőségek a források megfelelő 
felhasználásának ellenőrzésére. A költségvetés‑támogatásra érvényes egyik 
elsődleges uniós célkitűzés a „változás mozgatórugójának” lenni, ám az olyan 
finanszírozó, aki láthatóan közömbös az eredményesség iránt, kevésbé tud 
hozzájárulni e cél eléréséhez.
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ii. A rendelkezésre bocsátott uniós pénzeszközök felcserélhetősége szintén 
fontos kérdés a nemzetközi szervezetekkel kötött hozzájárulási megálla‑
podásokban. A pénzösszegeket általában több adományozót magukban 
foglaló alapokban egyesítik, de az egyes hozzájárulások rendeltetését nem 
jelölik meg. A nemzetközi szervezetek jobb megítélésük okán előnyt élvez‑
nek az uniós intézményekkel szemben, így a támogatások koordinátoraiként 
nagyobb valószínűséggel tesznek pozitív benyomást a kedvezményezet‑
tekre. Az EU (intézmények és tagállamok együttesen) által befizetett hozzá‑
járulások nincsenek koordinálva, így az Uniónak kisebb a befolyása, amikor 
a szervezetekkel tárgyal a szerződési feltételekről. Például mind az ENSZ‑szer‑
vezetek általi beszámolás, mind az uniós intézmények pénzügyi adatokhoz 
való hozzáférése általában korlátozott. Az intézkedésekről rendelkezésre 
álló információk nem elegendőek annak értékeléséhez, hogy a megvalósítás 
eredményes volt‑e, és hogy elérték‑e a célokat; az adminisztratív, közvetett 
és támogatási költségek jellege homályban marad. Hasonlóképpen, noha az 
uniós hozzájárulások rendszerint jelentősek, megesik, hogy nem élveznek 
a többi nagy adományozóéval, például az USA‑éval összevethető elismerést 
és láthatóságot.

iii. A jelenleg kevésbé használatos programbecslések jellemzőbben helyi igé‑
nyekre szabott tevékenységek részére biztosítanak forrásokat, azzal a kocká‑
zattal, hogy azokat adott esetben nem megfelelő és releváns célra fordítják. 
A célok szerint elkülönített finanszírozást alapos kontrollnak vetik alá: min‑
den kiadási tételt három különböző szinten9 vizsgálnak és engedélyeznek, 
és külső ellenőri jelentés elkészítését is előírják. A pénzeszközök felhaszná‑
lásával kapcsolatos kockázat korlátozott, viszont a támogatásban részesülő 
programok csak akkor lehetnek eredményesek, ha jól vannak kialakítva, és 
valós igényeknek felelnek meg.

e) Végül a három pénzügyi mechanizmus eltér egymástól a teljesítési arányban 
is: míg a költségvetés‑támogatás és a hozzájárulási megállapodás esetében 
általában minden költségvetés‑felhasználási cél (költségvetés és időzítés) teljesül, 
addig a programbecslések esetében rendelkezésre álló költségvetést rendsze‑
rint nem használják fel teljesen. Ahol a pénzeszközöket felcserélhető tételekkel 
dolgozó költségvetésben egyesítik, ott a kontroll és a monitoring középpontjába 
a szerződéses juttatások helyett inkább a költségvetés végrehajtása kerül.

9 A programirányítási 
egység, a kedvezményezett 
hatóság és a Bizottság 
(vagy annak külképviselete); 
ez utóbbi másolatot kap 
valamennyi adminisztratív 
dokumentumról, és jelentős 
kiadások esetében szükség 
van az előzetes jóváhagyására.
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Hogyan tovább?

A Bizottság

19 
Még nagyobb figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy a költségvetés‑támo‑
gatás esetében támasztott feltételek elegendőek legyenek ahhoz, hogy a források 
révén el lehessen érni a tervezett célokat.

20 
Az EKSZ és a Bizottság részlegei további szervezeti ésszerűsítésre szorulnak a jobb 
koordináció és az átfedések elkerülése érdekében.

21 
A szükségletek és célok pontos meghatározása lényeges lépés, akárcsak az elkötele‑
zettség erősítése a partnerállamokban a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. 
A támogatásnyújtást illetően a Számvevőszék rendszeresen javasolta a kapcsolódó 
feltételek nyomatékosabbá, illetve a szakpolitikai párbeszéd eredményesebbé téte‑
lét. Hasznára válna a támogatásnyújtásnak az is, ha a projektorientált támogatások 
kiegyensúlyozott elegyet alkotnának a szakpolitika globális finanszírozásával. Meg‑
felelő beszámolási követelmények bevezetésével nemcsak a források koordinációja 
és monitoringja javulna, hanem az adminisztratív és irányítási készségek átadása is, 
a partnerországok pedig támogatást kapnának ahhoz, hogy projektjeiket jobban 
a magukénak érezzék, és meg tudják valósítani a szükséges reformokat.
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Javasolt olvasmányok / A Számvevőszék jelentései és véleményei

Általánosságban

 ο 11/2010. sz. különjelentés: „Az általános költségvetési támogatás bizottsági irányítása az AKCS‑, latin‑amerikai és 
ázsiai országokban”

 ο 15/2009. sz. és 3/2011. sz. különjelentés: „Az ENSZ szervezetein keresztül végrehajtott uniós támogatások: dön‑
téshozatal és felügyelet”, ill. „Hatékonyak és eredményesek‑e a konfliktus sújtotta országokban az ENSZ‑szerve‑
zetek közreműködésével lebonyolított uniós támogatások?”

 ο 12/2010. sz. különjelentés: „Az alapfokú oktatás számára nyújtott európai uniós fejlesztési támogatás 
a szubszaharai Afrika országaiban és Dél‑Ázsiában”

 ο 4/2009. sz. különjelentés: „A civil szereplők közösségi fejlesztési együttműködésbe történő bevonásának Bizott‑
ság általi irányítása”

Jogszerűségi és szabályszerűségi kérdések

 ο A Számvevőszék 2012‑es éves jelentése, 7. fejezet (Külkapcsolatok, segítségnyújtás és bővítés)

 ο A Számvevőszék 2012‑es éves jelentése a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alapból (EFA) finan‑
szírozott tevékenységekről

Teljesítmény-ellenőrzések

 ο 17/2013. sz. különjelentés: „Az éghajlatváltozás elleni küzdelem uniós finanszírozása a külső segítségnyújtás 
keretében”

 ο 14/2013. sz. különjelentés: „Az Európai Unió közvetlen pénzügyi támogatása a Palesztin Hatóságnak”

 ο 9/2013. sz. különjelentés: „A Kongói Demokratikus Köztársaság számára a kormányzáshoz nyújtott uniós 
támogatás”

 ο 4/2013. sz. különjelentés: „Az Európai Unió együttműködése Egyiptommal a kormányzás terén”

 ο 18/2012. sz. különjelentés: „A Koszovónak a jogállamiság területén nyújtott európai uniós támogatás”

 ο 17/2012. sz. különjelentés: „Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) hozzájárulása a szubszaharai Afrika úthálózatának 
fenntarthatóságához”

 ο 13/2012. sz. különjelentés: „A szubszaharai Afrika országaiban a biztonságos ivóvízhez és az alapvető higiéniá‑
hoz való hozzáférést finanszírozó európai uniós fejlesztési támogatások”
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 ο 6/2012. sz. különjelentés: „A ciprusi török közösségnek nyújtott uniós támogatás”

 ο 5/2012. sz. különjelentés: „A közös külkapcsolati információs rendszer (CRIS)”

 ο 1/2012. sz. különjelentés: „A szubszaharai Afrika élelmezésbiztonsága terén nyújtott uniós fejlesztési segélyek 
eredményessége”

 ο 14/2011. sz. különjelentés: „Javították‑e az európai uniós támogatások Horvátország képességét a csatlakozás 
utáni támogatások kezelésére?”

 ο 3/2011. sz. különjelentés „Hatékonyak és eredményesek‑e a konfliktus sújtotta országokban az ENSZ‑szervezetek 
közreműködésével lebonyolított uniós támogatások?”

 ο 1/2011. sz. különjelentés: „Javította‑e a külső segítségnyújtás hatékonyságát az, hogy a Bizottság a központi 
részlegekről a külképviseletekre ruházta át az irányítást?”

 ο 13/2010. sz. különjelentés: „Sikeresen indult‑e az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz 
a dél‑kaukázusi térségben (Azerbajdzsán, Grúzia és Örményország) és hoz‑e kézzelfogható eredményeket?”

 ο 12/2010. sz. különjelentés: „Az alapfokú oktatás számára nyújtott európai uniós fejlesztési támogatás 
a szubszaharai Afrika országaiban és Dél‑Ázsiában”

 ο 11/2010. sz. különjelentés: „Az általános költségvetési támogatás bizottsági irányítása az AKCS‑, latin‑amerikai és 
ázsiai országokban”

 ο 18/2009. sz. különjelentés: A regionális gazdasági integrációra nyújtott EFA‑támogatás eredményessége Ke‑
let‑Afrikában és Nyugat‑Afrikában

 ο 16/2009. sz. különjelentés: „A Törökországnak nyújtott előcsatlakozási támogatás Európai Bizottság általi 
irányítása”

 ο 15/2009. sz. különjelentés: „Az ENSZ szervezetein keresztül végrehajtott uniós támogatások: döntéshozatal és 
felügyelet”

 ο 12/2009. sz. különjelentés: „A Bizottság bel‑ és igazságügyi projektjeinek eredményessége a Nyugat‑Balkán 
területén”

 ο 4/2009. sz. különjelentés: „A civil szereplők közösségi fejlesztési együttműködésbe történő bevonásának Bizott‑
ság általi irányítása”

További információk

Kérjük, forduljon a Számvevőszék sajtófelelőséhez:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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(millió euró) (kötelezettségvállalások)

2014–2020-as TPK1 2014-es költségvetés 
(végleges)

5. TPK-fejezet – A Bizottság költségvetési tervezetének 
bontása  69 584 9 854

Az intézmények igazgatási kiadásai 8 226

Európai Parlament 1 756

Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa 534

Európai Bizottság 4 694

Az Európai Unió Bírósága 355

Számvevőszék 133

Európai Külügyi Szolgálat 519

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 129

Az Európai Unió Régiók Bizottsága 88

Európai ombudsman 10

Európai adatvédelmi biztos 8

Nyugdíjak 1 450

Európai Iskola 178

A decentralizált ügynökségek más fejezetekhez besorolt 
költségei1 6 838 851

1a. fejezet – Intelligens és inkluzív növekedés 2 293 243

2. fejezet – Természeti erőforrások 388 52

3. fejezet – Belső politikák 4 003 535

4. fejezet – Globális Európa 154 21

Összes igazgatási kiadás1 76 422 10 705

1  A 2014–2020‑as TPK‑ra vonatkozó megállapodás 2011‑es árakkal számolt. Az itt szereplő számadatok 
folyó árakon alapulnak (a Költségvetési Főigazgatóság honlapjáról).



925. TPK-fejezet – Igazgatás

Miből áll

01 
Ez a fejezet az uniós intézmények igazgatási kiadásaival foglalkozik, úgymint: sze‑
mélyzeti költségek (munkabérek, juttatások és nyugdíjak), épületek, berendezések, 
energia, kommunikáció és informatika.

02 
Az EU az évek során egyes témakörökre több külön ügynökséget is létrehozott1:

a) Jelenleg hat végrehajtó ügynökség van2. Ezeket pontosan meghatározott időtar‑
tamra hozták létre, és az uniós programok végrehajtásával kapcsolatos irányító 
feladatokkal bízták meg őket. Az Európai Bizottság brüsszeli vagy luxembourgi 
székhelyén működnek.

b) A decentralizált ügynökségek és szervek az uniós intézményektől eltérő, az 
európai jog hatálya alá tartozó önálló jogi személyek. 2012 óta egy új közös ke‑
retben („közös megközelítés”) működnek, amelynek célja, hogy egységesebbé, 
eredményesebbé és elszámoltathatóbbá tegye őket. Különböző tagállamokban 
találhatóak, és fontos szerepet játszanak az uniós szakpolitikák végrehajtásá‑
ban, különösen a technikai, tudományos, operatív, illetve szabályozói feladatok 
ellátása terén. 37 decentralizált ügynökség van, ezek közül a Számvevőszék 34‑et 
ellenőriz3. Öt ügynökség kivételével mindegyiket teljes egészében az uniós költ‑
ségvetésből finanszírozzák4.

c) Az Euratom‑ügynökségek és ‑szervek az Európai Atomenergia‑közösséget lét‑
rehozó szerződés (Euratom) céljait szolgálják. Ezek a célok a békés célú nemzeti 
nukleáris kutatási programok összehangolása; a nukleáris energiával kapcsolatos 
ismeretek és infrastruktúra biztosítása, finanszírozás nyújtása; az elegendő és 
biztonságos nukleárisenergia‑ellátás biztosítása.

d) A közös vállalkozások olyan uniós szervek (a költségvetési rendelet 208. cikke), 
amelyeket más országokkal és szervezetekkel partnerségben hoztak létre. A Bi‑
zottság jelenleg kilenc közös vállalkozásban vesz részt, melyek közül öt a hetedik 
kutatási keretprogram keretében, közös technológiai kezdeményezésként jött 
létre.

1 Az ügynökségek felsorolását 
lásd: http://europa.eu/
about‑eu/agencies/

2 A közösségi programok 
igazgatásában bizonyos 
feladatokkal megbízott 
végrehajtó hivatalokra 
vonatkozó alapszabály 
megállapításáról szóló, 2002. 
december 19‑i 58/2003/EK 
tanácsi rendelet (HL L 11., 
2003.1.16., 1. o.) értelmében 
felállított hat végrehajtó 
ügynökség a következő: 

 Oktatási, Audiovizuális 
és Kulturális Végrehajtó 
Ügynökség (EACEA); az 
Európai Kutatási Tanács 
Végrehajtó Ügynöksége 
(ERCEA); Versenyképességi 
és Innovációs Végrehajtó 
Hivatal (EACI), amelyet 
azóta felváltott a Kkv‑ügyi 
Végrehajtó Ügynökség 
(EASME); Egészség‑ és 
Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség (EAHC), 
amelyet azóta felváltott 
a Fogyasztó‑, Egészség‑ és 
Élelmiszerügyi Végrehajtó 
Ügynökség (CHAFEA); Kutatási 
Végrehajtó Ügynökség (REA); 
a Transzeurópai Közlekedési 
Hálózat Végrehajtó Hivatala 
(TEN‑T EA), amelyet azóta 
felváltott az Innovációs és 
Hálózati Projektek Végrehajtó 
Ügynökség.

3 A 37 decentralizált ügynökség 
közül három a közös 
biztonsági és védelmi 
politikához kapcsolódik, 
ezeket a tagállamok által 
kinevezett könyvvizsgálói 
testület ellenőrzi.

4 Két ügynökség (az angers‑i 
CPVO és az alicantei OHIM) 
saját tevékenységből 
származó bevételeket használ 
fel; a három másik ügynökség 
(a kölni EASA, a londoni EMA 
és a luxembourgi CdT) részben 
az uniós költségvetésből 
részesül finanszírozásban.
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Megállapításaink

Szabályszerű a 2012-es költségvetés felhasználása? 
(A kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége)

ο Lényeges hiba jellemezte? NEM

ο Becsült legvalószínűbb hibaarány: 0 %

03 
Ezt a kiadási területet alacsony kockázatúnak szokás tekinteni. A fő kockázatok 
a következőkre vonatkoznak: eljárások helytelen alkalmazása valamennyi szervezeti 
tevékenység esetén, különösen az árubeszerzésekre, szolgáltatások megrende‑
lésére és építési beruházásra irányuló beszerzésekre nézve; munkaerő‑felvétel és 
humánerőforrás‑kezelés.

Jól kezelik a kiadásokat, és azok a kívánt hatásokat érik el? 
(Gondos pénzgazdálkodás)

04 
(Sem DAS‑, sem teljesítmény‑) ellenőrzéseink nem tártak fel jelentős problémákat.

Nagy kockázatot jelentő tényezők

05 
Noha a Számvevőszék jelentései nem tártak fel jelentős problémákat az Unió igaz‑
gatási költségvetésének kezelésében, egyes gondok e tevékenységek jellegéből 
fakadnak. A fő költségvetési kiadások a humánerőforrással, a beszerzésekkel (köz‑
beszerzés) és az épületek költségeivel kapcsolatosak. A kockázatok: túlköltekezés és 
megkérdőjelezhető kiadások, ezek lehetséges következményeivel az uniós intézmé‑
nyek hírnevére nézve.
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06 
Humánerőforrások:
Alapvető fontosságú, hogy az uniós intézmények humánerőforrás‑politikája révén 
olyan képességű munkatársakat lehessen felvenni és megtartani, akik biztosítani tud‑
ják a közszolgálat független, jól képzett és motivált voltát. A személyzeti szabályzat 
némely tekintetben mereven szabja meg az uniós tisztviselők alkalmazási feltételeit:

a) A tisztviselőket (akik állandó köztisztviselők) csak nyilvános – igen szelektív – ver‑
senyvizsgák útján lehet felvenni (átlagban a jelölteknek csak kb. 10%‑a teljesíti 
sikeresen az európai köztisztviselővé válást célzó versenyvizsgákat). E verseny‑
vizsgák lebonyolítása igen összetett feladat, s gyakran hosszadalmas eljárás is 
egyben, mivel minden uniós tagállamban, több ezer jelölt számára kell őket 
megszervezni. A felvételi eljárás hosszadalmas és bonyolult volta, valamint a sze‑
mélyzeti szükségletek előrejelzésével kapcsolatos nehézségek miatt gyakran 
nem sikerül teljesíteni a munkaerő‑felvételi célokat. A 2003–2006‑os időszakban 
a felvételi szükségletek kétharmadának sikerült csak eleget tenni, s egyre inkább 
szerződéses és ideiglenes alkalmazottakra kellett hagyatkozni. Minél jobban 
nő az ideiglenes alkalmazottak száma, annál nagyobb a kockázata annak, hogy 
az uniós intézményeknél a folytonosság hiánya miatt tapasztalat és készségek 
mennek veszendőbe. Az ügynökségek 2012‑es ellenőrzése során nem találtunk 
példát szabálytalan munkaerő‑felvételre, a 40 ellenőrzött ügynökség közül 17 
esetében viszont észrevételeket tettünk a felvételi eljárások átláthatóságára és 
a pályázókkal szembeni egyenlő bánásmódra vonatkozóan.

b) Gazdaságilag nehéz időszakokban vonzóak lehetnek ugyan a közszférabeli ál‑
lások, ám az intézmények által jelenleg kínált bértábla és a kezdő szinten felvett 
dolgozók előtt álló lehetőségek kevésbé tudják odavonzani az új munkatársa‑
kat. Különösen a jelenlegi kezdő szintű (AD 5 vagy AST 1 / AST 3) állások olya‑
nok, hogy sem versenyképes fizetéssel, sem vonzó karrierlehetőségekkel nem 
kecsegtetik az EU‑15 országaiból származó legtöbb jelöltet, és ez a jövőben az 
alkalmazottak földrajzi egyensúlyának megbomlásával járhat. Ehhez járul, hogy 
míg az ügynökségek, a Tanács és az uniós külképviseletek a szakmai tapasztalat‑
tal arányos besorolási fokozatban vehetnek fel ideiglenes köztisztviselőket, addig 
ez nem így van a többi intézménynél: ezek jelenleg tapasztalatra való tekintet 
nélkül csak a legalacsonyabb fokozatban vehetnek fel munkatársakat, akiknek az 
átlagos életkora 34 év.

c) A gyengén teljesítő alkalmazottak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket ritkán 
alkalmazzák.

07 
Ami a közszféra és a magánszektor kapcsolatait, különösen korábbi magas rangú 
tisztviselőknek uniós ügyekben érdekelt vállalatoknál történő foglalkoztatását illeti: 
itt az új szabályozás hozott ugyan némi előrelépést5 a Bizottság forgóajtó‑jelenség‑
gel kapcsolatos politikájában, ám ez a szabályozás is tágan értelmezhető. Például 
a magas rangú köztisztviselőkre kifejezetten 12 hónapos türelmi időszak vonatkozik, 
míg a magánszektorban kétéves türelmi időszak a bevett gyakorlat. A türelmi idő 
csak az állandó alkalmazottaknak az előző három évben végzett tevékenységeire 
vonatkozik, míg az ideiglenes alkalmazottak helyzete továbbra is homályos.

5 A 2013‑as személyzeti 
szabályzat új szabályozásában 
is megmaradt a két éves 
bejelentési időszak, amely 
alatt a tisztviselő köteles 
tájékoztatást adni olyan 
új állásairól, amelyek 
ellentétben állhatnak 
korábbi elfoglaltságával, 
a magas rangú tisztviselőkre 
viszont a szabályzat 12 
hónapos türelmi időszakot 
ír elő. Minden intézmény 
köteles évente tájékoztatást 
közzétenni ennek 
a szabálynak a betartásáról, 
felsorolva azt is, hogy mely 
eseteket vizsgált meg.
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08 
Beszerzés (közbeszerzés):

a) Az uniós beszerzéseknek az alkalmazandó közbeszerzési szabályoknak megfe‑
lelően kell történniük. Az igazgatási kiadások eddigi számvevőszéki ellenőrzései 
nem tártak fel problémákat, ám a fő kockázatok a következők lehetnek: tervezési 
gyengeségek, a közbeszerzési szabályok megkerülése, vagy az, hogy nem alkal‑
mazzák a megfelelő közbeszerzési eljárásokat. Nehézségekbe ütközhet a meg‑
felelő kiválasztási és odaítélési kritériumok meghatározása is (egyes – pl. építési 
vagy informatikai – projekteknél nem ritka, hogy nem várt igények felmerülése 
miatt az eredetileg becsült ár túl alacsonynak bizonyul).

b) A megfelelő közbeszerzési eljárás és a legalkalmasabb kiválasztási kritériumok 
meghatározásának nehézsége miatt nem mindig sikerülhet elérni a legkedve‑
zőbb ár‑érték arányt. Hasonlóképpen, noha az Unió szeretné a lehető legtöbb 
beszállító előtt megnyitni a közbeszerzési eljárásokat, az intézmények beszerzé‑
seinek mérete (jelentős szükségletek, széles földrajzi lefedettség) gátat vethet 
a kkv‑k részvételének.

c) A Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) rámutatott, hogy az intézmények 
beszerzési gyakorlata több ponton javításra szorul: hiányosságok vannak a ter‑
vezési és kontrolleljárásokban; megszegik a költségvetési rendelet előírásait; 
problémák vannak az ajánlatok értékelésével, és nem egységesek az eljárások.

09 
Ingatlanpolitika: az épületekkel kapcsolatos költségek az EU igazgatási költségveté‑
sének egyik fő összetevőjét jelentik. 1996 óta az intézmények szívesebben vásárolnak 
meg épületeket, mintsem hosszú távra bérbe vennék őket, mert a tapasztalat azt 
mutatja, hogy az irodahelyiségek megvétele 40–50%‑kal olcsóbb, mint a bérbe véte‑
lük6. Mivel ingatlanprojektek finanszírozására az EU 2013‑ig nem tudott kölcsönöket 
felvenni, innovatív finanszírozási megoldásokat kellett találni. Az, hogy különleges 
célú eszközökhöz és egyéb összetett finanszírozási struktúrákhoz kellett folyamod‑
ni, kihatással lehetett az általános projektköltségekre, s így az ár‑érték arányra is. 
Az építési beruházások hosszú távú projektek, amelyek szigorú tervezést és reális 
munkaerő‑előrejelzést követelnek meg, s ez az éves költségvetés kontextusában 
legalábbis összetett feladat. Ráadásul az, hogy az uniós intézmények Brüsszel európai 
negyedében, illetve a luxembourgi Kirchbergen összpontosulnak, felfelé hajtotta az 
irodabérleti díjakat, s ez gyengíti az intézmények alkupozícióját, amikor igyekeznek jó 
ár‑érték arányt elérni ezeknek a területeknek az ingatlanjainál.

6 Lásd: 2/2007. sz. 
különjelentés az intézmények 
ingatlankiadásairól (HL C 148., 
2007.7.2., 1. o.).
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10 
Az ügynökségek eljárásai: a decentralizált szervek önálló volta bonyolultabbá 
teheti a Bizottság általi koordinációt és monitoringot:

a) Az ügynökségek által nyújtott támogatások kezelésének hiányosságai következ‑
tében megtörténhet, hogy szabálytalan kiadás is elfogadásra kerül. A támogatás‑
kezeléssel kapcsolatos előzetes és utólagos ellenőrzések gyakran nem megfe‑
lelőek. Az ügynökségek nem mindig ellenőrzik az igazoló dokumentumokban, 
hogy pontosak és visszatérítésre jogosultak‑e a kedvezményezettek által visz‑
szaigényelt kiadások, és ezek megerősítéséhez csak ellenőrök vagy tagállami 
hatóságok igazolásaira hagyatkoznak. Egyes ügynökségeknél problematikus 
lehet a beszerzés (közbeszerzés) is.

b) A Bizottság a költségvetést közvetetten, az ügynökségek útján hajtja végre7. 
A 2013‑as költségvetési rendelet új előírásai értelmében független külső ellen‑
őrök ellenőrzik a decentralizált ügynökségek éves beszámolóit, a Számvevőszék 
pedig tekintetbe veszi e független külső ellenőrök ellenőrzési eredményeit az 
ügynökségekről szóló különálló éves jelentéseinek elkészítésekor. A külső ellen‑
őrök munkájának eredményei nem feltétlenül olyan minőségűek, hogy a Szám‑
vevőszék támaszkodhatna rájuk.

11 
Az Európai Iskolák az európai intézmények és szervek alkalmazottai gyermekeinek 
biztosítanak oktatást. Az iskolák kormányzatközi szervezetet alkotnak, amelyet az 
egyes tagállamok oktatási minisztériumainak, valamint a Bizottságnak (Humánerő‑
forrás‑ügyi és Biztonsági Főigazgatóság) képviselőiből és az Európai Iskolák főtitkárá‑
ból álló igazgatótanács irányít. Az eredményes oktatást a következőkkel kapcsolatos 
főbb nehézségek veszélyeztetik: aránytalanul sokan szeretnének az angol tagozatba 
kerülni; a vonatkozó feltételek megnehezítik a pedagógusok felvételét; az iskolák 
adminisztratív struktúrája és szervezete nem alkalmazkodott a változó igényekhez; 
a pénzügyi és belső kontrollrendszerek elavultak. A Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) 
szerint a 35 feltárt folyamat közül 20 esetében nagy a gazdálkodásra gyakorolt hatás 
és magas a fennmaradó kockázat.

12 
Igazgatási kiadások – készpénzes kifizetések látogatói csoportoknak az 
Európai Parlamentben: továbbra is dívik az a gyakorlat, amelyről 2010‑ben már 
beszámoltunk8, ti. hogy a látogatók költségeit bizonylatok megkövetelése nélkül, 
készpénzben térítik meg: ez nagy reputációs kockázattal jár az intézmény számára.

7 A költségvetési rendelet 58.1. 
c. cikkének iv) bekezdése és 
208. cikke.

8 Lásd: a Számvevőszék 
2010‑es éves jelentése, 
7.13 –7.14. bekezdés.
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Jogszerűségi és szabályszerűségi kérdések

 ο A Számvevőszék 2012‑es éves jelentése, 9. fejezet (Igazgatási kiadások)

 ο A Számvevőszék 2012‑es különálló éves jelentései az ügynökségekről

Teljesítmény-ellenőrzések

 ο 15/2012. sz. különjelentés: „Az összeférhetetlenség kezelése a kiválasztott 
uniós ügynökségeknél”

 ο 12/2012. sz. különjelentés: „A Bizottság és az Eurostat javította‑e a megbízha‑
tó és hiteles európai statisztikák készítésének folyamatát?”

 ο 10/2012. sz. különjelentés: „A személyzetfejlesztés eredményessége az Euró‑
pai Bizottságnál”

 ο 2/2011. sz. különjelentés: „Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) irányításáról 
szóló 1/2005. sz. különjelentés nyomán tett intézkedésekről”

 ο 13/2009. sz. különjelentés: „Sikeres megoldás‑e a végrehajtási feladatok ki‑
szervezése végrehajtó ügynökségekhez?”

 ο 9/2009. sz. különjelentés: „Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal által vég‑
zett személyzeti felvételi tevékenység hatékonysága és eredményessége”

 ο 5/2009. sz. különjelentés: „A Bizottság pénzgazdálkodási tevékenysége”

További információk

Kérjük, forduljon a Számvevőszék sajtófelelőséhez:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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Miből áll

01 
Az uniós közbeszerzés az egységes piac létrehozásának alapvető fontosságú politi‑
kai eszköze. A közbeszerzési szabályok célja többek között annak biztosítása, hogy 
a közbeszerzési szerződések odaítélésekor tiszteletben tartsák az EUMSZ alapelveit 
és az alapvető szabadságokat1.

02 
2011‑ben az EU‑27 tagállamok közkiadásainak munkálatokra, árukra és szolgálta‑
tásokra fordított része a GDP‑jük 19,7%‑át tette ki (2406 milliárd euró)2. Az uniós 
közbeszerzési szabályok az összes közkiadás kb. 20%‑ára érvényesek. Ugyanabban az 
évben 42 milliárd eurót különítettek el az uniós strukturális alapokra (ERFA, Kohéziós 
Alap és ESZA), amelyek felhasználása nagyrészt közbeszerzés útján valósul meg3. 
A 2006–2009‑es időszakban a határon átnyúló közbeszerzés az Unión belül odaítélt 
szerződések értékének mintegy 15%‑át képviselte4.

03 
Az EU‑ban évente több mint 250 000 ajánlatkérő szervez több mint 2 millió eljárást 
közbeszerzési szerződések odaítélésére. Az ajánlatkérők lehetnek állami szervek, 
vagy bizonyos feltételek mellett magánvállalkozások is.

04 
Az EU a nemzetközi verseny előtt is meg akarja nyitni a közbeszerzést: aláírta a Világ‑
kereskedelmi Szervezet közbeszerzési megállapodását (GPA)5, harmadik országokkal 
pedig szabadkereskedelmi megállapodások révén állapodott meg közbeszerzésről 
szóló rendelkezésekben.

05 
Az uniós jogszabályok céljai: bármely tagállam vállalatai versenybe szállhassanak egy 
megadott küszöbértéket meghaladó közbeszerzési szerződésekért; háruljanak el 
a jogi és adminisztratív akadályok a határokon átnyúló pályázatokban történő részvé‑
tel elől; legyen biztosítva az egyenlő bánásmód; az átláthatóságnak köszönhetően ne 
lehessen lehetséges hátrányos megkülönböztetés a közbeszerzés terén:

a) Az egy bizonyos értéket meghaladó közbeszerzési szerződéseket az EU és az 
Európai Gazdasági Térség (EGT) területén két uniós irányelv (az építési beruhá‑
zásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésekről6, illetve 
a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatról7 szóló) szabályozza. Ezek 
helyébe felülvizsgált irányelvek, illetve a koncessziók odaítéléséről szóló, 2014. 
január 5‑én elfogadott új irányelv8 fog lépni. A honvédelmi jellegű9 és a közérde‑
kű szolgáltatásokra10 vonatkozó szerződésekre más szabályok érvényesek.

b) Az uniós irányelvek az átláthatóság biztosítására írnak elő szabályokat, és annak 
érdekében szabályozzák az eljárásokat, hogy valamennyi érdekelt ajánlattevő 
egyenlő eséllyel indulhasson, és a műszaki előírások megkülönböztetésmentesek 
legyenek. Az uniós irányelveknek a tagállami közbeszerzési jogba történő átülte‑
tése biztosítja az Unió‑szerte harmonizált jogi keretet.

1 Az áruk (az EUMSZ 28. cikke) 
és szolgáltatások (56. cikk) 
szabad áramlása, a letelepedés 
szabadsága (49. cikk), a szol‑
gáltatásnyújtás szabadsága, 
megkülönböztetésmentesség és 
egyenlő bánásmód, arányos‑
ság, átláthatóság és kölcsönös 
elismerés (18. és 53. cikk).

2 EU public procurement legislation: 
delivering results summary of 
evaluation report („Az uniós 
közbeszerzési jogszabályok: 
Eredményorientáltság. Az 
értékelő jelentés összefogla‑
lója”, a Bizottság Belső Piaci és 
Szolgáltatási Főigazgatóságának 
munkadokumentuma, http://
ec.europa.eu/internal_mar‑
ket/publicprocurement/
docs/modernising_rules/
executive‑summary_en.pdf)

3 Az Európai Számvevőszék 
2011. pénzügyi évre vonatkozó 
éves jelentései, 120. és 152. o. 
(HL C 344., 2012.11.12., 1. o.). 
A közbeszerzés útján odaítélt 
összegek pontos nagyságáról 
nem áll rendelkezésre adat.

4 A határokon átnyúló közvetlen 
közbeszerzés az odaítélt szerző‑
déseknek csupán 1,6%‑át teszi 
ki, ami a 2006–2009‑es időszak 
szerződései összértékének nagy‑
jából 3,5%‑a. A határokon átnyú‑
ló közvetett, külföldi leányválla‑
latok útján történő közbeszerzés 
ugyanebben az időszakban az 
odaítélt szerződések 11,4%‑át, 
érték szerint 13,4%‑át képviselte.

5 A GPA a nemzetközi verseny 
megnyitását célzó többoldalú 
szerződés, amely jogokat biztosít 
az aláíró feleknek, illetve kötele‑
zettségeket ró rájuk.

6 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004. március 31‑i 2004/18/EK 
irányelve az építési beruházásra, 
az árubeszerzésre és a szolgálta‑
tásnyújtásra irányuló közbe‑
szerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról 
(HL L 134., 2004.4.30., 114. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004. március 31‑i 2004/17/EK 
irányelve a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai ágazatban 
működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról 
(HL L 134., 2004.4.30., 1. o.).

8 Az Európai Parlament 2014. 
január 15‑én hagyott jóvá új 
közbeszerzési szabályokat. 
A tagállamoknak 2016 áprilisáig 
kell az új szabályozást átültet‑
niük a nemzeti jogba. Az új 
szabályozás átalakítja a jelenlegi 
uniós közbeszerzési szabályokat, 
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c) Az európai jogszabályok célja biztosítani, hogy az ajánlattevők jogorvoslattal 
élhessenek az ezen szabályokat be nem tartó ajánlatkérőkkel szemben11; az Eu‑
rópai Bíróság jelentős ítélkezési gyakorlattal bír az uniós irányelvek, valamint az 
egyenlő bánásmód és az átláthatóság általános elveinek értelmezése és alkalma‑
zása terén.

d) az értékhatár alatti beszerzéseknél a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az uniós 
szabályokat alkalmazzák. Ugyanakkor a tagállamok saját nemzeti közbeszerzési 
szabályaik kialakítására vonatkozó szabadságát korlátozza az, hogy figyelembe 
kell venniük az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát az egyenlő bánásmód és az 
átláthatóság általános elveinek terén.

06 
Az uniós költségvetésnek az uniós intézmények és ügynökségek által kezelt kiadása‑
ira szintén vonatkoznak a költségvetési rendeletben meghatározott uniós közbeszer‑
zési szabályok.

07 
Az OECD szerint a kormányzati tevékenységen belül a közbeszerzés a pazarlás, 
a csalás és a korrupció veszélyének leginkább kitett terület, egyrészt összetettsége, 
másrészt a belőle eredő pénzmozgások nagysága, valamint a közszféra és a magán‑
szektor közötti szoros kölcsönhatások miatt12.

08 
Az átlátható és nyílt közbeszerzési politika azonban jelentős eszköz lehet a korrupció 
elleni küzdelemben. A Költségvetési Főigazgatóság, a Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság és az Európai Csalás Elleni Hivatal átfogó útmutatást dolgoztak ki 
közbeszerzést lebonyolító és ellenőrző vezetők részére annak biztosítására, hogy 
a közbeszerzési szabályokat mind az igazgatási, mind a működési kiadások terén 
megfelelően betartották.

Megállapításaink

09 
A közbeszerzés kockázatos terület, amelynek bármely szakaszában előfordulhat 
a tisztességes versenyt torzító és az ajánlattevőket elriasztó tisztességtelen üzleti 
magatartás, azaz összeférhetetlenség, részrehajlás, csalás vagy korrupció.

10 
A közbeszerzés helyes lebonyolítása esetén közpénz takarítható meg, és jól irányítha‑
tó a források felhasználása, mivel a fegyelem ösztönzése az erőforrások jobb kihasz‑
nálására, nagyobb hatékonyságra, valamint a közbeszerzés korrupciós és részrehajlási 
kockázatának csökkenésére vezet.

és első ízben szab meg közös 
uniós normákat a koncessziós 
szerződések részére, hogy 
a környezetvédelmi megfonto‑
lásokra, a társadalmi vonatkozá‑
sokra és az innovációra nagyobb 
hangsúlyt helyező új odaítélési 
szempontok révén ösztönözze 
a tisztességes versenyt, és biz‑
tosítsa a legjobb ár‑érték arányt. 
A tagállamok eltérő ütemben 
fogják elfogadni és nemzeti 
jogszabályaikba átültetni az új 
irányelveket, ezért a 2016 január‑
jáig tartó időszakban várhatóan 
különösen bonyolult lesz a köz‑
beszerzési szabályozás, mivel 
egymástól eltérő szabályok 
lesznek egyszerre érvényben. Az 
új szabályok célja a közbeszerzés 
egyszerűsítése és a rugalmasság 
növelése azáltal, hogy nagyobb 
mértékben lehetővé teszik az 
előzetes közzététellel induló 
tárgyalásos eljárás alkalmazását. 
Ez növelheti annak kockáza‑
tát, hogy nem alkalmazzák az 
átláthatóságra és az egyenlő bá‑
násmódra vonatkozó eljárásokat.

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009. július 13‑i 2009/81/EK 
irányelve a honvédelem és 
biztonság területén egyes építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló, 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlat‑
kérők által odaítélt szerződések 
odaítélési eljárásainak összehan‑
golásáról, valamint a 2004/17/EK 
és 2004/18/EK irányelv módosítá‑
sáról (HL L 216., 2009.8.20., 76. o.).

10 A közérdekű szolgáltatásokra 
(energia, távközlés, közlekedés, 
rádió és televízió, postai szolgál‑
tatások, iskolaügy, egészségügyi 
és szociális szolgáltatások) 
vonatkozó szerződésekre nézve 
az Uniónak olyan közös szabályai 
vannak, amelyek a tagállami 
rendszerek tiszteletben tartása 
mellett a versenyképesség javítá‑
sára irányulnak.

11 A jogorvoslati irányelv: az Euró‑
pai Parlament és a Tanács 2007. 
december 11‑i 2007/66/EK irány‑
elve a 89/665/EGK és a 92/13/EGK 
tanácsi irányelvnek a közbeszer‑
zési szerződések odaítélésére 
vonatkozó jogorvoslati eljárások 
hatékonyságának javítása tekin‑
tetében történő módosításáról 
(HL L 335., 2007.12.20., 31. o.).

12 OECD: Fighting corruption in 
the public sector: integrity in 
procurement („A korrupció 
elleni küzdelem a közszférában: 
integritás a közbeszerzés terén”, 
www.oecd.org/gov/ethics/
integrityinpublicprocurement.
htm)
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11 
A Bizottság saját közbeszerzési gyakorlatában a keretszerződések alkalmazása korlá‑
tozhatja a kkv‑k számára a piaci hozzáférést, mivel a kért szolgáltatásokat csak nagy 
szervezetek képesek nyújtani.

12 
Fennáll az a kockázat is, hogy egymást követően több értékhatár alatti beszer‑
zést eszközölnek, úgy, hogy azokra még ne kelljen alkalmazni a közbeszerzési 
szabályokat.

13 
Számos hibalehetőséget rejt magában az is, hogy tagállami szinten nagyszámú – 
más‑más méretű költségvetést kezelő, igen eltérő adminisztratív kapacitással rendel‑
kező – ajánlatkérő bonyolítja le a közbeszerzést, összetett jogi környezetben, uniós, 
tagállami, sőt néha regionális előírások mellett. Összetettebb közbeszerzések esetén 
még merevebbé teszi az eljárást az alkalmazandó jogi keret, és ezek magasabb admi‑
nisztrációs költségekkel is járnak.

14 
A Számvevőszék szabályszerűségi ellenőrzései a kohézió területén egységesen 
magas hibaszintet tártak fel a közbeszerzési szabályszerűség terén. A Számvevőszék 
megállapítása szerint az ezeknek a szerződéseknek a kezelését érintő különböző hi‑
bák a kohézió területén becsült hibaarány jelentős részét teszik ki. 2012‑ben például 
az uniós vagy tagállami közbeszerzési szabályok megszegésével kapcsolatos szám‑
szerűsíthető hibák a becsült hibaarány 52%‑át tették ki a regionális politika terén (a 
legvalószínűbb hibaarány 6,8% volt), a foglalkoztatás és a szociális ügyek területén 
pedig a becsült hibaarány 26%‑át (3,2%‑os legvalószínűbb hibaarány mellett)13.

15 
A Számvevőszék tapasztalata szerint a közbeszerzési eljárásokat leggyakrabban töb‑
bek között az alábbiak kapcsán sértik meg:

a) indokolatlan közvetlen odaítélés, beleértve az uniós és tagállami szabályokban 
megállapított határértékeket meghaladó kiegészítő építési munkák vagy szolgál‑
tatások közvetlen odaítélését;

b) a szerződéseket részekre osztják a közbeszerzési szabályok megkerülése 
érdekében;

c) a pályázatok, illetve az odaítélési döntések nem kapnak (elegendő) 
nyilvánosságot;

d) nem megfelelő műszaki előírásokat és a versenyt korlátozó kiválasztási kritériu‑
mokat alkalmaznak;

e) szabálytalan módszerekkel értékelik a pályázatokat;

13 Az Európai Számvevőszék 
2012. pénzügyi évre vonatkozó 
éves jelentései, 5.26., 5.33., 6.10. 
és 6.15. bekezdés.
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f) az odaítélési eljárás során megsértik az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánás‑
mód elvét;

g) a pályázat odaítélését követően jelentős mértékben módosítják a szerződés 
feltételeit;

h) hiányosságok vannak a dokumentációban (a pályázati dokumentációban, illetve 
az értékelési eljárásokban).

Mi a teendő / Mit javasolt korábban a Számvevőszék

16 
A Számvevőszéknek a közbeszerzések ellenőrzése kapcsán szerzett tapasztalatai arra 
utalnak, hogy a visszatérő – a tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét terhelő 
jelentős hibákat eredményező – szabálytalansági problémákat a hatályos szabályok 
be nem tartása okozza, és hogy a közbeszerzések lebonyolítása még jelentős javítás‑
ra szorul.

17 
A bizottsági megbízásra történt egymást követő értékelések az uniós közbeszerzési 
szabályok egyszerűsítését tartották kívánatosnak. Az új (a következő 24 hónapban 
bevezetendő) irányelvek14 ugyanakkor előírják az ajánlatkérők számára, hogy közbe‑
szerzési politikájukban vegyék tekintetbe a szociális és környezetvédelmi kérdéseket. 
Az új szabályozás egyszerűsíti az eljárásokat az ajánlatkérők számára, megnehezíti 
viszont annak megállapítását, hogy alkalmazzák‑e az egyenlő bánásmód és átlátha‑
tóság elveit. Bevezet a szabályozás egy szubjektív elemet is, amely még összetetteb‑
bé teszi a helyzetet, hiszen pusztán megítélés kérdésévé teszi, hogy alkalmazzák‑e 
a szabályokat szociális és környezetvédelmi kérdésekben.

18 
A Bizottság vállaljon szerepet a jól bevált gyakorlatok Unión belüli és kívüli gyűjtésé‑
ben és terjesztésében, hogy a tagállami politikai döntéshozók tanulhassanak mások 
tapasztalatából; könnyítse meg a tagállamok közötti hálózatépítést és koordinációt 
a témában.

14 A 2011. decemberi 
javaslatokat a Tanács 2013 
júniusában fogadta el, az 
Európai Parlament pedig 
2014. január 15‑én hagyja 
őket jóvá. (Az Európai 
Parlament és a Tanács 2014. 
február 26‑i 2014/24/EU 
irányelve a közbeszerzésről 
és a 2004/18/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről 
[HL L 94., 2014.3.28., 65. o.]; az 
Európai Parlament és a Tanács 
2014. február 26‑i 2014/23/
EU irányelve a koncessziós 
szerződésekről [HL L 94., 
2014.3.28., 1. o.]; az Európai 
Parlament és a Tanács 
2014. február 26‑i 2014/25/
EU irányelve a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és 
postai szolgáltatási ágazatban 
működő ajánlatkérők 
beszerzéseiről és a 2004/17/
EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről [HL L 94., 
2014.3.28., 243. o.]).
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Javasolt olvasmányok / A Számvevőszék jelentései és véleményei

 ο Az Európai Unió antikorrupciós jelentése, IV. Közbeszerzés (Com(2014) 38 final 2014. február 3.)

 ο 4/2011. sz. vélemény a Bizottságnak a közbeszerzési politika modernizálásáról szóló zöld könyvéről

 ο EU public procurement legislation: delivering results summary of evaluation report („Az uniós közbeszerzési jog‑
szabályok: Eredményorientáltság. Az értékelő jelentés összefoglalója”, http://ec.europa.eu/internal_market/
publicprocurement/docs/modernising_rules/executive‑summary_en.pdf)

 ο A Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság honlapja

 ο A Számvevőszék 2012. évi éves jelentése, 1., 5., és 6. fejezet.

 ο Európai Csalás Elleni Hivatal Figyelmeztető jelzések a közbeszerzés/csalási módszerek területén

További információk

Kérjük, forduljon a Számvevőszék sajtófelelőséhez:
E‑mail: press@eca.europa.eu

Az állapotfelmérést 2014. július 25‑i luxembourgi ülésén fogadta el 
a Számvevőszék.

 a Számvevőszék nevében

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
 elnök



HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ?

Ingyenes kiadványok:

•  egy példány: az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu),

•  több példány, valamint plakátok, térképek rendelése: 
az Európai Unió képviseletein keresztül (http://ec.europa.eu/represent_hu.htm), 
nem uniós országokban a küldöttségektől (http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm), 
a Europe Direct szolgáltatáson keresztül (http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm) vagy 

a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszám tárcsázásával (ingyenesen hívható az EU egész területéről) (*).
(*)  A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül, telefonfülkékből és hotelekből 

a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni).

Megvásárolható kiadványok:

• az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu).

Előfizetéses kiadványok:

•  az Európai Unió Kiadóhivatalának forgalmazó partnereitől 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm).
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