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A KOHÉZIÓS POLITIKA 2020 UTÁNI MEGVALÓSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTÉSÉNEK VEZÉRELVEI ÉS FŐ 

TERÜLETEI: ÖSSZEFOGLALÁS 

I. A kohéziós politika a legfontosabb uniós beruházási eszköz, amelyet a Bizottság és a 

tagállamok közösen hajtanak végre. E szakpolitika végrehajtása az évek folyamán igen 

összetetté vált. A Bizottság erre reagálva számos egyszerűsítési intézkedésre tett javaslatot a 

2014 és 2020 közötti időszakra. A szóban forgó intézkedések végrehajtása vegyes 

eredményeket hozott. Az Európai Parlament, a tagállamok és a Bizottság közötti konszenzus 

szerint a kohéziós politika megvalósítása a 2020 utáni időszakban további egyszerűsítést 

igényel. 

II. Ez a tájékoztató a kohéziós politika 2020 utáni megvalósításának egyszerűsítésével 

kapcsolatosan zajló vitához tesz észrevételeket. Nem ellenőrzési jelentés, hanem 

nyilvánosan elérhető információkon és a szóban forgó területen végzett korábbi ellenőrző 

munkánkon alapuló áttekintő jellegű dokumentum. 

III. Azt állapítottuk meg, hogy nincs konszenzus az egyszerűsítés célkitűzéseit, vagyis azt 

illetően, hogy miért, kinek és hogyan egyszerűsítsünk. Nemzetközi tapasztalatok – konkrétan 

a Bizottság, az OECD és a RegWatchEurope tapasztalatai – figyelembevételével négy olyan 

vezérelvet határoztunk meg az eredményes egyszerűsítéshez, amelyet szükségesnek 

tekintünk a 2020 utáni kohéziós politika egyszerűsítési folyamatának irányításához: 

• az adminisztráció egyszerűsítéséhez megfelelően meghatározott stratégiára van 

szükség; 

• az összetettség megismeréséhez és az egyszerűsítésre vonatkozó javaslatokhoz 

mindenképpen bizonyítékokon alapuló és strukturált megközelítés szükséges; 

• a tényleges egyszerűsítés biztosítása a Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács és 

a tagállamok határozott elkötelezettségét igényli; 

• elszámoltathatóság és teljesítmény: az egyszerűsítés önmagában nem cél, és nem 

veszélyeztetheti a megerősített belső kontroll terén elért eredményeket. 
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IV. Munkánk eredményeként a kohéziós politika egyszerűsítésének öt kulcsfontosságú 

területét sikerült azonosítanunk. Ezekre a Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak és a tagállamoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk. 

• Uniós jogszabályok és iránymutatások. Az egyszerűsítés egyszerű, világos és stabil 

szabályrendszerrel, valamint a különböző alapokra és programokra vonatkozó 

szabályok jobb összehangolásával kezdődik. 

• Az operatív programok irányítási struktúrája. A tagállamokban kb. 1400 hatóság 

több mint 390 operatív program irányításáért és ellenőrzéséért felel. Ez kihívást 

jelent a kohéziós politika hatékony megvalósítását illetően. Az operatív programok és 

a felelős hatóságok észszerűsítése méretgazdaságosságot teremthet, és 

lehetőségeket kínálhat az adminisztrációs költségek és a kedvezményezettekre 

háruló terhek csökkentésére. 

• Adminisztrációs hatékonysági problémák a kohéziós projektek kiválasztása és 

végrehajtása terén (többek között túlszabályozás). A tagállamokon belül az 

egyszerűsítés során a túlszabályozással, valamint a projektek kiválasztására és 

nyomon követésére vonatkozó szükségtelen adminisztrációs követelményekkel is 

foglalkozni kell. A korszerű technológiák jobb alkalmazása révén jelentős 

megtakarítás érhető el. 

• Az egyszerűsített költségelszámolás és más, feltételek teljesítésén alapuló 

intézkedéstípusok alkalmazása. Az egyszerűsített költségelszámolás csökkentheti a 

kedvezményezettek adminisztrációs terhét, és segíthet a végrehajtási költségek 

csökkentésében. A Bizottságnak és a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a 

teljesített feltételek esetében történő fizetés által kínált egyszerűsítési lehetőség 

mellett a teljesítményre is jobban összpontosítsanak. 

• Hatékonyabb és eredményesebb kontrollok. Ellenőrzési tapasztalataink alapján a 

Bizottságnak egyértelmű mechanizmusokat kell meghatároznia az irányító 

hatóságok/közreműködő szervezetek és igazoló hatóságok irányítási ellenőrzéseinek 

hatókörét és gyakoriságát illetően. A tagállamoknak foglalkozniuk kell az 

adminisztráció hatékonysági problémáival (például a dokumentumok többszöri 

benyújtásával) és a kedvezményezettekre ezzel kapcsolatosan háruló terhekkel. 
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BEVEZETÉS 

Az Európai Unió kohéziós politikája  

1. A kohéziós politika célja, hogy csökkentse az eltérő fejlettségi szintű tagállamok és 

a régiók közötti különbségeket1. Ez az Unió legfontosabb beruházási eszköze, 

végrehajtására pedig a kohéziós alap (KA), az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 

és az Európai Szociális Alap (ESZA) útján kerül sor, a 2014 és 2020 közötti időszak 

esetében 350 milliárd EUR teljes költségvetéssel2. 

A 2014 és 2020 közötti kohéziós politika egyszerűsítésére irányuló uniós intézkedések  

2. A 2014 és 2020 közötti programozási időszakban számos intézkedést vezettek be a 

kohéziós politika megvalósításának egyszerűsítésére. Kétfajta egyszerűsítési intézkedés 

létezik: kötelező és opcionális. Kötelező intézkedés a szabályok harmonizálása, a közös 

mutatók, az arányos ellenőrzés és az e-kohézió3, valamint az egyszerűsített 

költségelszámolás kötelező használata olyan ESZA-projektek esetében, ahol az állami 

támogatás mértéke legfeljebb 50 000 EUR4. Az opcionális egyszerűsítési intézkedések 

                                                      

1 Az Európai Unióról szóló szerződés (HL C 326., 2012.10.26., 13–390. o.) 3. cikke és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (HL C 326., 2012.10.26., 47–390. o.) 174. cikke. 

2 http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/what/investment-policy/ 
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, valamint az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi 
és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 
1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320–
469. o.). 

4 Az 1304/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470–486. o.) 14. cikkének (4) 
bekezdése. 
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körében szerepel az irányító és az igazoló hatóságok összevonása, valamint az 

egyszerűsített költségelszámolás használatának tágabb köre5. 

3. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendelet 

hangsúlyozza, hogy a Bizottság és a tagállamok kölcsönösen felelősek a kohéziós 

politika megvalósításának egyszerűsítéséért6. A tagállamok kötelesek operatív 

programjaikban összefoglalni a kedvezményezettekre háruló adminisztrációs terhek 

értékelését, szükség esetén pedig az ennek csökkentéséhez szükséges intézkedéseket 

és határidőket7. 

A 2016-ban javasolt további egyszerűsítést célzó intézkedések 

4. A Bizottság 2016 szeptemberében javaslatot tett az uniós költségvetés 

végrehajtását meghatározó költségvetési rendelet, valamint az esb-alapokra vonatkozó 

CPR és ágazati rendeletek8 (az úgynevezett „salátarendelet”) jelentős felülvizsgálatára. 

A Számvevőszék 2017-ben véleményt adott ki a Bizottság jogalkotásijavaslat-

tervezetéről9. A felülvizsgálat két legfontosabb célkitűzése az egyszerűsítés és a 

                                                      

5 A 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320–469. o.) II. 
részének 67–68. cikke és az 1304/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470–486. o.) 
14. cikke. 

6 A 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320–469. o.) 4. 
cikkének (10) bekezdése. 

7 A 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320–469. o.) 96. 
cikkének (6) bekezdése. 

8 Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, 
az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, 
a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 
541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról, COM(2016) 605 
final, Brüsszel, 2016. szeptember 14., 265. cikk. 

9 Az Európai Számvevőszék 1/2017. sz. véleménye (az EUMSZ 322. cikke alapján) az Unió 
általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és a 2012/2002/EU, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, 
az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és 
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rugalmasság. A salátarendelet végleges szövegét 2018 közepén, tehát a jelenlegi 

programozási időszak negyedik évében kell elfogadni. 

5. A Bizottság a három legutóbbi programozási időszak (2000–2006, 2007–2013 és 

2014–2020) mindegyikében javaslatot tett egy egyszerűsítést célzó eseti 

reformmenetrendre10, kb. két évvel az egyes programok megkezdését követően. 

Felhívások a kohéziós politika megvalósításának további egyszerűsítésére a 2020 

utáni időszakban 

6. A Bizottság 2015-ben magas szintű munkacsoportot hozott létre az egyszerűsítés 

nyomon követésére a 2014 és 2020 közötti programozási időszakban az esb-alapokból 

támogatott kedvezményezettek tekintetében11. A magas szintű munkacsoport 2017-

ben benyújtotta következtetéseit és ajánlásait a 2020 utáni kohéziós politika 

tekintetében, és ezeket nagyrészt a 2014 és 2020 közötti időszakot megelőző 

programvégrehajtás tapasztalataira alapozta. 

                                                      

tanácsi rendelet, valamint az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – A 
költségvetési rendelet felülvizsgálata – Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 
25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 

10 A Bizottság közleménye, „Agenda 2000 – Egy erősebb és szélesebb unióért”, a COM(97) 
2000 final alapján készült dokumentum; a Bizottság közleménye az Európai Tanácsnak, 
„Az európai gazdasági fellendülés terve”, COM(2008) 800 final, 2008. november 26., 
Brüsszel; a Bizottság 2015. július 10-i határozata az európai strukturális és beruházási 
alapok kedvezményezettjeinek érdekében történő egyszerűsítés nyomon követésével 
foglalkozó, független szakértőkből álló magas szintű munkacsoport létrehozásáról, 
C(2015) 4806 final, 2015. július 10., Brüsszel. 

11 A Bizottság 2015. július 10-i határozata az európai strukturális és beruházási alapok 
kedvezményezettjeinek érdekében történő egyszerűsítés nyomon követésével foglalkozó, 
független szakértőkből álló magas szintű munkacsoport létrehozásáról, C(2015) 4806 
final. 
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7. Az Európai Parlament12 és a Tanács13 szintén ismertette véleményét a kohéziós 

politika jövőjéről és az egyszerűsítés lehetőségéről. A Bizottság 2017 júniusában 

vitaanyagot tett közzé, amely számos javaslatot tartalmazott a kohéziós politika 

egyszerűsítésére14. A Régiók Bizottsága 2016-ban fejtette ki véleményét15 az esb-

alapok egyszerűsítéséről, 2017-ben16 véleményt tett közzé a kohéziós politika 2020 

utáni jövőjéről, 2018-ban17 pedig a magas szintű munkacsoport következtetéseiről és 

ajánlásairól. 

8. Emellett bizonyos tagállamok közzétették véleményeiket és elvárásaikat a 

kohéziós politika 2020 utáni időszakban történő megvalósításának egyszerűsítését 

illetően. Közzétett állásfoglalásokat kaptunk Németországtól18, Ausztriától19, a Cseh 

                                                      

12 Az Európai Parlament 2017. június 13-i állásfoglalása (2017), „A 2020 utáni uniós kohéziós 
politika alapelemei”, (2016/2326(INI)); valamint 2015. november 26-i állásfoglalása 
(2015), „A 2014–2020-as időszakra szóló kohéziós politika egyszerűsítése és 
teljesítményorientáltsága felé” (P8_TA(2015)0419). 

13 A Tanács 2017. november 15-i 657/17. sz. következtetései (2017) a 2020 utáni kohéziós 
politika területén alkalmazandó szinergiákról és egyszerűsítésről. 

14 Európai Bizottság (2017), Vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről, 2017. június 
28., COM(2017) 358. 

15 Régiók Bizottsága (2016), vélemény, „Az európai strukturális és beruházási alapok 
egyszerűsítése a helyi és regionális önkormányzatok szempontjából”, 2016. október 11., 
CDR 8/2016. 

16 Régiók Bizottsága (2017), vélemény, „A kohéziós politika jövője 2020 után”, 2017. május 
11., CDR 1814/2016. 

17 Régiók Bizottsága (2018), vélemény, „A 2020 utáni egyszerűsítéssel foglalkozó magas 
szintű munkacsoport végső következtetései és ajánlásai”, 2018. január 31. – február 1., 
COTER-VI/035. 

18 „Gemeinsame Stellungnahme der Bundesregierung und der Länder zur Kohäsionspolitik 
der EU nach 2020”, Berlin, 2017. június 20. 

19 Az uniós kohéziós politika 2020 után, egyszerűsítés és differenciálás, a Bund-Länder 
szakértői csoport vitája alapján, 2018. január. 
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Köztársaságtól20 és Lengyelországtól21. Eszmecserét folytattunk a holland Gazdasági 

Minisztériummal és a dán Vállalkozási Hatósággal is. 

9. Az említett uniós intézmények és egyéb szervek véleményei eltérőek azt illetően, 

hogy mely területeken van a legnagyobb szükség egyszerűsítésre (lásd: I. melléklet). A 

leggyakrabban a következő elemeket említik: 

- szabályok és rendelkezések (elburjánzó szabályok, összetettség, késedelmek, 

következetlenségek és a jogbiztonság hiánya); 

- irányítás és kontroll (párhuzamosságok és aránytalanságok, valamint a szabályok 

eltérő értelmezései); valamint 

- nagyon sok operatív program és összetett intézményi mechanizmusok. 

A tájékoztatóról  

10. E tájékoztató célkitűzése az, hogy hozzájáruljon a 2020 utáni kohéziós politikára 

vonatkozó jogalkotási csomag előkészítéséhez, valamint a kohéziós politika 2020 utáni 

megvalósításának egyszerűsítéséről zajló vitához.Nem ellenőrzési jelentés, hanem 

nyilvánosan elérhető információkon és a szóban forgó területen végzett korábbi 

ellenőrző munkánkon alapuló áttekintő jellegű dokumentum. Miután a Bizottság 

benyújtotta a 2020 utáni jogalkotási keretre vonatkozó javaslatát, véleményt kívánunk 

kibocsátani a jogalkotási javaslatról, amely többek között a kohéziós politikára 

vonatkozó szabályok egyszerűsítése érdekében hozott intézkedésekkel foglalkozik. 

11. A tájékoztató első részében nemzetközi tapasztalatok – konkrétan a Bizottság, az 

OECD és a RegWatchEurope tapasztalatai – figyelembevételével olyan általános 

elveket ismertetünk, amelyeket szükségesnek tekintünk az egyszerűsítési folyamat 

                                                      

20 A kohéziós politika 2020 utáni jövőjével kapcsolatos cseh álláspont ismertetése, Brüsszel, 
a Cseh Köztársaság EU mellett működő állandó képviselete, 2018. január 25. 

21 Wstępne stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r. przyjęte przez Komitet do 
Spraw Europejski w dniu, 2017. július 17. 
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irányítása szempontjából. A második részben uniós intézmények és szakértők egyes 

konkrét javaslatait elemezzük. Öt területre összpontosítunk, amelyek véleményünk 

szerint kulcsfontosságúak az eredményes egyszerűsítés szempontjából. 

12. Véleményünk a következőkön alapul: 

- korábbi munkánk (lásd a II. mellékletet); 

- interjúk a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO), a Foglalkoztatás, 

a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága (DG EMPL), valamint a 

Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) bizottsági tisztviselőivel, konzultációk a 

tagállami ellenőrző hatóságok képviselőivel és külső szervekkel (OECD és az 

adminisztrációs terhek mérséklésével foglalkozó más szervek) folytatott interjúk; 

- az általánosságban az adminisztrációs egyszerűsítésről, konkrétan pedig a 

kohéziós politika adminisztrációs egyszerűsítéséről szóló jelentések áttekintése; 

- a projektkiválasztásra és végrehajtásra vonatkozó adminisztratív eljárások 

áttekintése 12 tagállam kkv-k számára pénzügyi támogatást nyújtó operatív 

programjaiban (lásd: III. melléklet); valamint 

- a kohéziós politika egyszerűsítésére a Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács és 

a Régiók Bizottsága által tett javaslatoknak, valamint kiválasztott tagállamok 

álláspontjainak az áttekintése (lásd: 6–8. bekezdés). 

13. A Bizottságnak lehetőséget adtunk e tájékoztató véglegesítést megelőző 

véleményezésére. A Bizottság több ténybeli pontosítással szolgált, amelyekről úgy 

ítéltük meg, hogy a tájékoztatóban való szerepeltetésük helyénvaló. 
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A KOHÉZIÓS POLITIKA MEGVALÓSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTÉSÉNEK VEZÉRELVEI 

14. A kohéziós politika egyszerűsítéséhez olyan elvekre van szükség, amelyek a vitát 

strukturálják, és iránymutatást adnak a fontos érdekelt felek számára annak 

eldöntésében, hogy a következő programozási időszakban miért, kinek és hogyan 

egyszerűsítsenek. Ebből a célból négy vezérelvet határoztunk meg: 

I. VEZÉRELV: Az adminisztráció egyszerűsítéséhez megfelelően meghatározott 

stratégiára van szükség; 

II. VEZÉRELV: Az összetettség megismeréséhez és az egyszerűsítésre vonatkozó 

javaslatokhoz mindenképpen bizonyítékokon alapuló és strukturált megközelítés 

szükséges; 

III. VEZÉRELV: A tényleges egyszerűsítés biztosítása a Bizottság, az Európai 

Parlament, a Tanács és a tagállamok határozott elkötelezettségét igényli; valamint 

IV. VEZÉRELV: Elszámoltathatóság és teljesítmény: az egyszerűsítés önmagában nem 

cél, és nem veszélyeztetheti a megerősített belső kontroll terén elért eredményeket. 

 

Az adminisztráció egyszerűsítéséhez megfelelően meghatározott stratégiára van 

szükség  

Az adminisztráció egyszerűsítése: háttér-információk 

15. Az OECD szerint az adminisztráció egyszerűsítésére irányuló stratégiák célja „a 

polgárokkal és a vállalkozásokkal való ügyletek hatékonyságának javítása a 

szabályozási előnyök sérelme nélkül”22, továbbá „a szabályozás összetettségének és a 

bizonytalanságnak a mérséklése, valamint a bürokrácia csökkentése, mérsékelve a 

                                                      

22 OECD (2006), „A bürokrácia csökkentése – nemzeti stratégiák az adminisztráció 
egyszerűsítéséhez”, 21. o. 
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bürokrácia és a papírmunka miatti szükségtelen terheket”23. Az ilyen stratégiák 

kialakításának egyértelműnek kell lennie, és kellően indokolt, mérhető célkitűzéseket, 

erőforrásokat, határidőket, outputokat és eredményeket, valamint nyomonkövetési és 

értékelési mechanizmusokat kell magában foglalnia. 

16. Az OECD azt ajánlja, hogy az egyszerűsítési intézkedésekről való döntéshozatal 

során ne csak egy szabályozási kezdeményezés költségeit, hanem annak előnyeit is 

vegyék figyelembe24. A Bizottság osztja ezt a véleményt, és úgy véli, hogy mindez 

indokolatlan deregulációt eredményezhet. A Bizottság ennek megfelelően az 

„értékeléssel indítás” politikáját alkalmazza, és mielőtt bármilyen javaslatot tenne, 

számszerűsíti a szabályozási költségeket, előnyöket és megtakarításokat, amennyiben 

ilyen adatok rendelkezésre állnak25. 

17. A Bizottság a kohéziós politika területén 2017 óta megkülönböztetést tett a 

tagállami, illetve uniós szintű adminisztrációs költségek, valamint a kötelezettségeiknek 

való megfelelés tekintetében a kedvezményezettekre háruló adminisztrációs terhek 

között26. 

Véleményünk  

18. A 2020 utáni időszakra vonatkozó véleményekről szóló elemzésünk (lásd: I. 

melléklet) szerint az egyszerűsítés célkitűzéseit illetően, vagyis arról, hogy miért és 

kinek van szüksége egyszerűsítésre, nincs általános egyetértés. Véleményünk szerint az 

                                                      

23 OECD (2009), Az adminisztráció egyszerűsítésével kapcsolatos stratégiák akadályainak 
leküzdése. Iránymutatás döntéshozók számára, 5. o. 

24 OECD (2014), Az OECD iránymutatása a szabályozásnak való megfelelés költségeinek 
értékeléséről, OECD Publishing, Párizs, 8. o. 

25 Bizottsági szolgálati munkadokumentum (2017), „A szabályozási terhek egyszerűsítésére 
és csökkentésére irányuló uniós erőfeszítések áttekintése”, SWD(2017) 675 final, 3. és 
44. o. 

26 Az Európai Bizottság tanulmánya (2017), „Új egyszerűsítési rendelkezések használata az 
európai strukturális és beruházási (esb-) alapok korai végrehajtási szakaszában”, Sweco, 
t33 és Spatial Foresight. 
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adminisztráció egyszerűsítésnek egyik fő célkitűzése a szükségtelen költségek 

megszüntetése. Az egyszerűsítés elsődleges célja a kedvezményezettekre háruló 

adminisztrációs terhek csökkentése és a tagállami hatóságokat terhelő adminisztrációs 

költségek mérséklése kell, hogy legyen. Véleményünk szerint az egyszerűsítésnek 

együtt kell járnia a teljesítményre, a költséghatékonyságra, valamint a szabályozás és 

az adminisztratív alakiságok minőségére való nagyobb összpontosítással. 

I. vezérelv: Az adminisztráció egyszerűsítéséhez megfelelően meghatározott 

stratégiára van szükség 

Egy megfelelően meghatározott egyszerűsítési intézkedés célja a 

kedvezményezettekre háruló adminisztrációs terhek és a tagállami hatóságokat 

terhelő költségek csökkentése kell, hogy legyen, figyelembe véve ugyanakkor a 

szabályozási előnyöket. Mindez nem eredményezhet indokolatlan deregulációt. Az 

említett intézkedéseknek egyértelműen meghatározott stratégiákban kell 

tükröződniük, amelyekben bevált és megfelelően indokolt, mérhető célkitűzések, 

erőforrások, határidők és outputok, eredmények, nyomonkövetési és értékelési 

mechanizmusok szerepelnek27. 

Bizonyítékokon alapuló és strukturált megközelítésre van szükség az összetettség 

megismeréséhez és az egyszerűsítésre vonatkozó javaslatokhoz 

Bizonyítékokon alapuló megközelítés: háttér-információk 

19. Az adminisztráció egyszerűsítésére irányuló javaslatok mögött megalapozott 

bizonyítékokat kell felsorakoztatni. Megvan a kockázata annak, hogy az adminisztráció 

egyszerűsítése olyan tevékenységekre összpontosít, amelyek a szabályozással 

                                                      

27 OECD (2009), Az adminisztráció egyszerűsítésével kapcsolatos stratégiák akadályainak 
leküzdése. Iránymutatás döntéshozók számára, 16. o. 
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érintettek számára bosszantóak, de nem feltétlenül a legmegterhelőbbek28. A 

Bizottság ezzel összefüggésben megállapította, hogy egy alulról kiinduló részletes 

értékelést nélkülöző adminisztrációs egyszerűsítés hatással lehet a szakpolitikai 

célkitűzésekre29. Ezért a Bizottság30 és az OECD31 egyaránt kvantitatív módszerek – 

például a standard költségmodell – alkalmazását javasolja, az adminisztrációs költségek 

mérése és ezek monetáris formában való meghatározása céljából32. Ezt a kvantitatív 

bizonyítékot emellett a kedvezményezettekre háruló adminisztrációs terhek 

értékelését célzó kvalitatív módszereknek is ki kell egészíteniük (pl. az adminisztrációs 

terhek azonosítására szolgáló dániai projekt33). 

20. A Bizottság a minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásaival34 összhangban 

két tanulmányt készíttetett, hogy értékelje a kohéziós politika jogalkotási keretében 

javasolt változásoknak a tagállamokra háruló adminisztrációs költségekre és a 

kedvezményezetteket terhelő adminisztrációs terhekre kifejtett hatását. E 

tanulmányok szerint a tagállami közigazgatásokra háruló legnagyobb adminisztrációs 

munkateher a programirányítás terén érzékelhető: 78% az ERFA/KA és 85% az ESZA 

esetében (lásd: 1. táblázat). 

                                                      

28 OECD (2010), „A bürokrácia csökkentése. Miért olyan bonyolult az adminisztráció 
egyszerűsítése? A jövő 2010 után”, OECD Publishing, Párizs, 35. o. 

29 Bizottsági szolgálati munkadokumentum (2017), „A szabályozási terhek egyszerűsítésére 
és csökkentésére irányuló uniós erőfeszítések áttekintése”, SWD(2017) 675 final, 44. o. 

30 Európai Bizottság, Minőségi jogalkotási eszköztár, 60. eszköz, „Az adminisztrációs 
költségek becslésére szolgáló standard költségmodell”. 

31 OECD (2010), „A bürokrácia csökkentése. Miért olyan bonyolult az adminisztráció 
egyszerűsítése? A jövő 2010 után”, OECD Publishing, Párizs, 45. o. 

32 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/11-STANDARD-COST-MODEL-
DK-SE-NO-BE-UK-NL-2004-EN-1.pdf/e703a6d8-42b8-48c8-bdd9-572ab4484dd3.  

33 OECD (2010), „A bürokrácia csökkentése. Miért olyan bonyolult az adminisztráció 
egyszerűsítése? A jövő 2010 után”, Párizs, 49. o. 

34 Európai Bizottság (2015), A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások, 39. o. 
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1. táblázat – Becslés a tagállami közigazgatásokra háruló munkateherről az ERFA/KA 

és az ESZA esetében, funkciók szerint 

Funkció ERFA/KA ESZA 
Nemzeti koordináció 6% 3% 
Program-előkészítés 3% 5% 
Programirányítás 78% 85% 
Tanúsítás 5% 2% 
Ellenőrzés 8% 5% 

Forrás: Bizottsági tanulmányok: „Az ESZA irányításával kapcsolatos adminisztrációs költségekre 
és terhekre vonatkozó jelenlegi és jövőbeli követelmények mérése”, 2012. június és 
„Regionális kormányzás a globalizáció korában: az irányítási mechanizmusok és az 
adminisztrációs költségek felülvizsgálata. Az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtásának a 
tagállami hatóságokra háruló igazgatási terhei és költségei”, 2010. 

21. A 2014 és 2020 közötti időszak egyszerűsítési intézkedései hatásának értékelése 

alapján elsősorban a programirányítással és a programvégrehajtással kapcsolatos 

területeken lehet a hatékonyság növekedésére számítani (lásd: IV. melléklet). A 

programirányításon belül összességében a projektkiválasztás és az eredmények 

igazolása emészti fel a legtöbb időt. 

22. A tagállami adminisztrációs költségeket illetően jelentős méretgazdaságosság 

érhető el: a viszonylag nagy pénzügyi volumenű ERFA- és KA-programok esetében a 

költségvetés kisebb részét kell adminisztrációs feladatokra fordítani. Hasonló helyzet 

figyelhető meg az ESZA-programok esetében. Az ESZA-programok adminisztrációs 

költségei (az operatív programok teljes költségvetésének arányában) szintén 

magasabbak, mint az ERFA-programoknál35. Ennek az az oka, hogy a kötelező feladatok 

– pl. az éves végrehajtási jelentések elkészítése – a pénzügyi juttatások összegétől 

függetlenek. 

                                                      

35 Sweco (2010): Regionális kormányzás a globalizáció korában: az irányítási mechanizmusok 
és az adminisztrációs költségek felülvizsgálata. Az ERFA és a Kohéziós Alap 
végrehajtásának a tagállami hatóságokra háruló igazgatási terhei és költségei. A 
Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság megbízásából készített tanulmány, 8. o. 
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23. A kedvezményezettekre háruló adminisztrációs terhet illetően az összetettség 

jelentős forrása a túlszabályozás (vagyis a nemzeti szinten előírt olyan követelmények, 

amelyek túllépik a rendeletekben előírt mértéket). A Bizottság 2007 és 2013 közötti 

időszakra vonatkozó utólagos értékelése és az EP megbízásából készült tanulmány 

szerint az elkerülhető adminisztratív terhek legalább egyharmada a nemzeti 

végrehajtás nem hatékony működésének és a túlszabályozásnak tudható be36. Az 

utóbbi oka a jogbiztonság hiánya és a nemzeti közigazgatások azzal kapcsolatos aggálya 

is lehet, hogy az uniós szabályok kevésbé szigorú értelmezése miatt a Bizottság végül 

pénzügyi korrekciókat állapíthat meg. 

Strukturált megközelítés az adminisztráció egyszerűsítése érdekében – háttér-

információk 

24. A nemzetközi – különösen a tagállamok és az OECD által szerzett – tapasztalatok 

alapján az adminisztráció sikeres egyszerűsítéséhez strukturált megközelítés szükséges. 

Ez az alábbiakat foglalja magában: (1) a terhek azonosítása és számszerűsítése; (2) 

előzetes hatásvizsgálat és ennek független ellenőrzése; valamint (3) a célok 

meghatározása a terhek csökkentése és az előrehaladás nyomon követése céljából37. 

Véleményünk  

25. A bizonyítékokon alapuló politika rendkívül fontos a minőségi jogalkotás és az 

egyszerű szabályok biztosítása szempontjából. Véleményünk szerint a Bizottságnak és a 

tagállamoknak elsősorban a legnagyobb adminisztrációs terhekkel járó területekre és 

az összetettségért a leginkább felelős elemekre kell összpontosítaniuk (lásd: 21. 

bekezdés). Ezért a kiindulópont az kell, hogy legyen, hogy megértsük az összetettség 

                                                      

36 A kohéziós politika 2007 és 2013 közötti programjainak utólagos értékelése, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA), az Európai Szociális Alapra (ESZA) és a Kohéziós 
Alapra (KA) összpontosítva, 2016. augusztus, 17. és 106. o.; valamint Európai Parlament 
(2017), a Regionális Fejlesztési Bizottság számára végzett kutatás, „Túlszabályozás az 
európai strukturális és beruházási alapokban”, 2017, 61. o.  

37 RegWatchEurope (2014): Intelligens menetrend az új Európai Bizottság számára. 
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forrásait és a kapcsolódó előnyöket, azonosítva az indokolatlanul megterhelő és 

költséges elemeket és ezek forrásait akár uniós, akár nemzeti szinten. Az 

értékeléseknek lehetőség szerint számszerűsített elemzést, valamint olyan eszközöket 

is magukban kell foglalniuk, mint a felmérések/az érdekelt felek visszajelzései és az 

utólagos értékelések eredményei. Egy ilyen elemzésben meg kell határozni a megfelelő 

egyszerűsítési intézkedéseket. 

26. Ugyanakkor hiányosságokat állapítottunk meg a releváns adatok rendelkezésre 

állását illetően. A Bizottság 2012-ben, vagyis még a 2014 és 2020 közötti programozási 

időszak elindítását megelőzően kvantitatív elemzést készített a kohéziós politikával 

kapcsolatos uniós szintű adminisztrációs költségekről és terhekről38. Ugyanakkor a 12 

tagállam 12 operatív programjára vonatkozó értékelésünk szerint (az operatív 

programok listáját lásd a III. mellékletben) a tagállamok korlátozott elemzést végeztek, 

amely általánosságban inkább kvalitatív, mint kvantitatív volt. 

27. A hatásvizsgálat 2015 óta kulcsfontosságú eleme a Bizottság minőségi jogalkotási 

programjának. Ennek keretében lehetőség szerint a jogszabályok által konkrét érdekelt 

felekre kifejtett hatást is értékelik, úgy kvalitatív, mint kvantitatív módon. A 

Bizottságon belül 2015-ben létrehozott független Szabályozói Ellenőrzési Testület (RSB) 

ellenőrzi a hatásvizsgálatok minőségét. A Tanács és a Parlament köteles az általuk a 

jogszabályjavaslatokat illetően tett minden lényeges módosítás esetében 

hatásvizsgálatot végezni39. A Bizottság emellett létrehozta a célravezető és hatásos 

szabályozás programját (REFIT) a hatályos jogszabályok elemzése céljából, hogy 

biztosítható legyen, hogy az uniós jogszabályok hozadékai a legalacsonyabb költség 

                                                      

38 t33, (2012) A változó szabályozási követelmények által az uniós strukturális alapok (ERFA 
és kohéziós alapok) irányításával kapcsolatos adminisztrációs költségekre és 
adminisztrációs terhekre kifejtett hatás mérése, a Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság megbízásából készült tanulmány. 

39 2016. április 13-i intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió 
Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 
2016.5.12., 1–14. o.). 
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mellett valósulnak meg. Az RSB 2016. és 2017. évi éves jelentésében rámutatott a 

szabályozási költségek és előnyök számszerűsítésének hiányosságaira40. 

28. A Bizottság már a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó CPR tervezetében41 is 

javasolta, hogy célértékeket kell alkalmazni az adminisztrációs költségek és terhek 

csökkentése érdekében. Ám a célértékeket a CPR-ről szóló tárgyalások során 

elvetették. Ilyen módon a tagállamok partnerségi megállapodásai és az operatív 

programok nem határoztak meg célértékeket a kohéziós politika végrehajtása során a 

kedvezményezettekre háruló adminisztrációs terhek és a közigazgatásaikat terhelő 

költségek csökkentése érdekében. 

29. Ehhez hasonlóan a 2014 és 2020 közötti operatív programok éves végrehajtási 

jelentésének modellje sem rendelkezik az adminisztrációs terhek csökkentése terén 

elért eredményekre vonatkozó beszámolásról42. Mivel nincsenek a kohéziós politika 

megvalósításával kapcsolatos adminisztrációs költségek és terhek csökkentése terén 

elért eredmények mérésére vonatkozó mutatók, nem könnyű megítélni, hogy a 

Bizottság és a tagállamok ténylegesen csökkentik-e az adminisztrációs terhet. 

                                                      

40 Európai Bizottság (2017): Szabályozói Ellenőrzési Testület, 2017. évi éves jelentés, 
2.3. pont. 

41 Európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat, COM(2011) 615 final/2, 
Brüsszel, 2012. március 14., 14. cikk, e) pont, ii. alpont. 

42 A Bizottság 2015. január 20-i (EU) 2015/207 végrehajtási rendelete 
(HL L 38., 2015.2.13., 1–122. o.)”. 
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II. vezérelv: Bizonyítékokon alapuló és strukturált megközelítésre van szükség az 

összetettség megismeréséhez és az egyszerűsítésre vonatkozó javaslatokhoz 

Az eredményes egyszerűsítés kiindulópontja az operatív programokban felmerülő 

adminisztrációs terhek eredetének átfogó áttekintése, valamint az indokolatlan 

összetettség és a szükségtelen költségek azonosítása. Ennek révén a Bizottság és a 

tagállamok megfelelő egyszerűsítési intézkedéseket határozhatnak meg abból a 

célból, hogy ténylegesen csökkentsék a nemzeti hatóságokra háruló adminisztrációs 

költségeket és a kedvezményezettek adminisztrációs terheit. A tagállamoknak 

értékelniük kell egyszerűsítési javaslataikat, a Bizottságnak pedig ezeket az operatív 

programok elindítása előtt felül kell vizsgálnia, hogy biztosítható legyen az 

eredményes egyszerűsítés, és megakadályozhatóak legyenek a végrehajtási folyamat 

során szükségessé váló eseti kiigazítások. 

Végül pedig a célértékek meghatározása és az adminisztrációs költségek és terhek 

csökkentése terén elért eredmények nyomon követése a helyszínen történő tartós 

egyszerűsítés biztosításához is elengedhetetlen. 

A tényleges egyszerűsítés biztosítása a Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács és 

a tagállamok határozott elkötelezettségét igényli 

Kötelezettségvállalás: háttér-információk  

30. A Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács és a tagállamok közösen felelősek a 

kohéziós politika megvalósításának egyszerűsítéséért, és e cél elérésében aktívan részt 

kell, hogy vegyenek43. A Bizottság tesz javaslatot az alapok irányítására és 

végrehajtására, majd ezt az Európai Parlament és a Tanács tárgyalja meg és fogadja el. 

A tagállamok ezt követően a kedvezményezettekre vonatkozó szabályok 

                                                      

43 Régiók Bizottsága (2016), vélemény, „Az európai strukturális és beruházási alapok 
egyszerűsítése a helyi és regionális önkormányzatok szempontjából”, 2016. október 11., 
CDR 8/2016. 
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meghatározásáért, például a műveletek kiválasztásáért, a nyomon követésért és a 

beszámolásért felelősek. Ezek a szabályok közvetlenül érintik a kedvezményezetteket, 

és hozzájárulnak a tényleges és/vagy érzékelt adminisztrációs terhekhez. 

Véleményünk 

31. A – különösen tagállami – nemzetközi tapasztalatok szerint az adminisztráció 

egyszerűsítésének sikeréhez határozott politikai kötelezettségvállalásra, valamint 

megfelelő irányításra, módszertanra és erőforrásokra van szükség44. Ugyanez 

mondható el a kohéziós politika kapcsán is. Az eredményes egyszerűsítéshez a 

Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács és a tagállamok saját szerepkörükben 

tanúsított határozott kötelezettségvállalása és felelősségvállalása szükséges. 

32. A Bizottság az adminisztráció egyszerűsítéséhez azzal járulhat hozzá, hogy „célnak 

megfelelő” szabályokra tesz javaslatot, a szóban forgó szabályokat harmonizálja, 

valamint észszerűsíti az operatív programok modelljét. Az említett javaslatokról a 

jogalkotási eljárás keretében zajló tárgyalások során fontos, hogy az Európai Parlament 

és a Tanács határozott kötelezettségvállalást tanúsítson az egyszerűsítés 

megvalósításában, ugyanakkor ne veszélyeztesse a meghatározott szakpolitikai 

célkitűzések elérését. 

33. A jogszabályokat a tagállamoknak az elfogadást követően olyan módon kell 

végrehajtaniuk, hogy az a kedvezményezettek számára ténylegesen egyszerűsítést 

jelentsen. A Bizottság megállapította, hogy a kedvezményezettek adminisztrációs 

munkaterhe javarészt a pályázati eljárásnak, valamint a beszámolásnak és a 

dokumentumok tárolásának tudható be45. Elsősorban a tagállamok feladata, hogy 

                                                      

44 A CEPS (2017) tanulmánya, „Uniós csökkentési célértékek bevezetése a szabályozási 
költségek területén. Megvalósíthatósági tanulmány”, A. Renda, 39. o. 

45 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, „Hatásvizsgálat” (2011), 2011. október 6., 
SEC(2011) 1141 final, 17. o. 
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lépéseket tegyenek az ezeken a területeken a kedvezményezettekre háruló terhek 

csökkentésére irányulóan. 

34. A CPR értelmében a tagállamok partnerségi megállapodásai és operatív 

programjai beszámolnak „a kedvezményezettekre háruló adminisztratív terhek 

csökkentése érdekében tervezett” intézkedésekről. Ugyanakkor a szóban forgó 

intézkedéseknek a partnerségi megállapodások és operatív programok előzetes 

értékelésében történő mérésére vonatkozóan nem született közös módszertan. Az 

operatív programok e részéről nem rendelkezett bizottsági határozat. A 2014 és 2020 

közötti programok tapasztalatai szerint (lásd: 26. bekezdés) a Bizottságnak aktívabb 

szerepet kell játszania.  

III. vezérelv: A tényleges egyszerűsítés biztosítása a Bizottság, az Európai 

Parlament, a Tanács és a tagállamok határozott elkötelezettségét igényli 

A tényleges egyszerűsítéshez a Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács és a 

tagállamok saját szerepkörükben tanúsított határozott kötelezettségvállalása és 

felelősségvállalása szükséges. A Bizottság az adminisztráció egyszerűsítéséhez azzal 

járulhat hozzá, hogy a „célnak megfelelő” szabályokra tesz javaslatot. Az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak határozottan kötelezettséget kell vállalnia a 

jogalkotási folyamat keretében az egyszerűsítés megvalósításáért, nem 

veszélyeztetve mindeközben a szakpolitikai célkitűzések megvalósítását. Ezt 

követően elsősorban a tagállamok feladata a kedvezményezettekre háruló 

adminisztrációs terhek csökkentésére irányuló lépések megtétele. A Bizottságnak 

felügyelnie kell a folyamatot, hogy megfelelőbben támogathassa a tagállamokat a 

helyszíni egyszerűsítés megvalósításában. 

Elszámoltathatóság és teljesítmény: az egyszerűsítés önmagában nem cél, és nem 

veszélyeztetheti a megerősített belső kontroll terén elért eredményeket 

Bizonyosság, a közpénzekkel és a közvagyonnal való elszámolási kötelezettség és 

eredményesség: háttér-információk 
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35. Az Európai Unió költségvetésének végrehajtásáért a végső felelősséget a Bizottság 

viseli. Vagyis bizonyosságra van szüksége azt illetően, hogy a tagállamok 

elszámoltatható és eredményes módon használják a finanszírozást46. Ez alatt a 

következőket értjük: 

a) Bizonyosság, valamint a közpénzekkel és a közvagyonnal való elszámolási 

kötelezettség. A hatóságok a finanszírozási forrásokat az alkalmazandó 

szabályoknak megfelelően költik el. Ez magában foglalja az egyértelműen 

meghatározott és a tagállamok és a Bizottság által egyaránt megfelelően 

értelmezett irányítási és kontrollszerepeket és -feladatokat, továbbá az említett 

kiadások felhasználásáról, támogathatóságáról és független ellenőrzéséről való 

rendszeres beszámolást47. 

b) Eredményesség, vagyis a jogalkotók által elfogadott szakpolitikai célkitűzések 

megvalósítása. Először is ehhez meg kell határozni a beruházási igényeket, a 

finanszírozási prioritásokat, a célkitűzéseket és a teljesítménymutatókat. Ezt 

követően a teljesítményadatok összegyűjtése és az előrehaladás nyomon követése 

révén ki kell választani a célkitűzéseknek leginkább megfelelő és várhatóan 

legjobb eredményekkel járó projekteket. 

36. A két megelőző programozási időszakban megerősítették az elszámoltathatósági 

mechanizmusokat, konkrétan hivatalosan is kijelölték a hatóságokat, a Bizottság és az 

ellenőrző hatóságok pedig kötelező ellenőrzéseket végeztek az egyes operatív 

programok irányítási és kontrollrendszerének működését illetően48. 

                                                      

46 Az 1303/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320–469. o.) 
(10) preambulumbekezdése. 

47 Számvevőszék (2018), Tájékoztató – Az uniós pénzügyek jövője: Az uniós költségvetés 
működésének reformja, 2018. február. 

48 Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25–78. o.) 14. és 71. cikke. 
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37. A jogalkotók által elfogadott kohéziós politikai célkitűzések megvalósítására 

törekedve a finanszírozás eredményes felhasználására kell összpontosítani. A Bizottság 

a költségvetés felülvizsgálatában hangsúlyozta, hogy az eredményekre való 

összpontosítás útján javítani kell a kohéziós politika eredményességét49. A 2014 és 

2020 közötti programozási időszakra vonatkozó jogalkotási csomag, különösen a CPR 

jelentős változásokat vezetett be, amelyek célja a tényleges teljesítményre való 

összpontosítás javítása, ideértve a beavatkozás logikáját, az előzetes feltételrendszert 

és egy teljesítménykeretet. 

Véleményünk  

38. A kohéziós politika legfontosabb célkitűzése a szakpolitikai célok megvalósítása, 

vagyis az Unió általános fejlődésének előmozdítása a tagállamok és a régiók fejlettségi 

szintje közötti egyenlőtlenségek csökkentése útján. Véleményünk szerint a kohéziós 

politika egyszerűsítése nem mehet a szakpolitikai célok megvalósításának és a 

közpénzek felhasználásával kapcsolatos elszámoltathatóságnak a rovására. 

39. A jogalkotók a 2007‒2013-as programozási időszakra vonatkozóan úgy határoztak, 

hogy megerősítik a kohéziós politikával kapcsolatos elszámoltathatósági 

mechanizmusokat. Ellenőrzési munkánk alapján ez hozzájárult ahhoz, hogy a 

szabálytalanságok mértéke jelentősen csökkenjen50. A Számvevőszék jelentéseiben 

2007 óta a 2007 és 2013 közötti kiadásokkal kapcsolatosan megállapított hibaarányok 

jelentősen alacsonyabb mértékűek az előző programozási időszakhoz viszonyítva, és 

következetesen alacsonyabbak voltak 2011 és 2016 között (lásd: 1. ábra)51. Vagyis 

                                                      

49 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és a nemzeti parlamenteknek, COM(2010) 
700, „Az uniós költségvetés felülvizsgálata”, 2010. október 19. 

50 George Karakatsanis és Martin Weber (2016), „Az Európai Számvevőszék és a kohéziós 
politika”, In: „Kézikönyv az Európai Unió kohéziós politikájáról”. 

51 Az Európai Számvevőszék „A Bizottság és a tagállamok a 2007–2013-as programozási 
időszakban tettek ugyan intézkedéseket a források alacsony felhasználását illetően, de 
nem az eredmények elérése állt a középpontban” című, 17/2018. sz. különjelentésének 
80. és 81. bekezdése. 
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több milliárd eurót költöttek el szabálytalanságok nélkül, tehát anélkül, hogy ezeket 

nem támogatható projektekre vagy költségtípusokra, jogellenes állami támogatásra 

vagy az uniós és nemzeti közbeszerzési szabályokat megsértő projektekre fordították 

volna. Ezeket a kedvező eredményeket nem lehetett volna elérni a belső kontrollal 

kapcsolatos mechanizmusok megerősítése nélkül. Ezeket az eredményeket nem szabad 

veszélyeztetni. 

1. ábra – A kohézió területén becsült hibaarányok, 2007–2016 

 

Forrás: A Számvevőszék éves jelentései, 2007–2016. 

40. A Tanács 2018-ban olyan megvalósítási rendszerre tett javaslatot a 2020 utáni 

kohéziós politikát illetően, amely teljes mértékben a nemzeti szabályok Bizottság által 

történő alkalmazásán, valamint a tagállami hatóságok munkáján alapul, és amelyben a 

Bizottságnak csak korlátozott lehetőségei vannak a beavatkozásra52. Alkalmazása 

esetén egy ilyen megközelítés jelentős változást hozna a jelenlegi irányítási és 

kontrollrendszerekben. Ahogy azt már megállapítottuk, a két korábbi programozási 

időszakban az elszámoltathatósági mechanizmusokat megerősítette többek között az, 

hogy a Bizottság a kohéziós kiadások szabályszerűségére vonatkozóan a tagállami 

                                                      

52 A Tanács következtetései (2018), „A 2020 utáni kohéziós politika végrehajtása és 
alkalmazása”, 2018. április 12., 178/18. sz. sajtóközlemény. 
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ellenőrző hatóságok által az „egységes ellenőrzés” elvével összhangban végzett 

ellenőrzések alapján szerzett bizonyosságot. Ennek előfeltétele az ellenőrző hatóságok 

minőségi munkája53. A Bizottság felügyeleti szerepének mellőzése mindenesetre 

jelentős kockázatot jelentene a jelenlegi elszámoltathatósági és bizonyossági szintet 

illetően. A Szerződés értelmében54 a Bizottság felelős a költségvetésnek a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával történő végrehajtásáért. 

41. A Számvevőszék korábban megállapította, hogy a teljesítményre való 

összpontosítás hiánya az uniós alapok kezelésének alapvető problémája55. Habár a CPR 

ezt részben kezelte, a három fent említett változás sikere ellenőrzési munkánk alapján 

vegyesnek mondható. Megállapítottuk, hogy az operatív programok tekintetében 

megalapozottabb beavatkozási logikát sikerült érvényesíteni, ám – többek között a 

túlzott számú mutató miatt –növekedett azok összetettsége , az eredmények 

meghatározásában pedig hiányosságok figyelhetők meg56. Azt is megállapítottuk, hogy 

az előzetes feltételrendszer harmonizált referenciakeretet biztosított az alapok 

eredményes felhasználásával kapcsolatos feltételek értékeléséhez. Az viszont nem 

egyértelmű, hogy ez mennyiben vezetett változásokhoz helyi szinten. Megállapítottuk 

továbbá, hogy az eredményességi tartalékkal rendelkező teljesítménykeret, amely a 

jobb teljesítmény ösztönzőjeként kellett volna, hogy működjön, nem volt 

eredményorientáltabb a korábbi programozási időszakok hasonló mechanizmusainál57. 

                                                      

53 A 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25-78. o.) 73. cikke. 
54 Az Európai Unióról szóló szerződés (EUMSZ), 317. cikk. 

55 Számvevőszék (2014), A 2013. pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés, 10. fejezet, 
10.57. bekezdés. 

56 Az Európai Számvevőszék „A Bizottság tárgyalásai a 2014–2020-as partnerségi 
megállapodásokról és kohéziós programokról” című, 2/2017. sz. különjelentésének 143., 
146. és 150. bekezdése. 

57 Az Európai Számvevőszék „A Kohéziós Alap keretében alkalmazandó előzetes 
feltételrendszer és eredményességi tartalék” című, 15/2017. sz. különjelentésének 25–65. 
és 72. bekezdése. 
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42. A szóban forgó vegyes eredmények ellenére úgy véljük, hogy az egyszerűsítés 

együtt járhat és együtt is kell, hogy járjon a teljesítményre való fokozott 

összpontosítással. A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. évi intézményközi 

megállapodásban foglalt azon véleménnyel is egyetértünk, hogy az uniós jogszabályok 

egyszerűsítésére és a szabályozási terhek csökkentésére a szakpolitikai célkitűzések 

elérésének veszélyeztetése nélkül kell, hogy sor kerüljön58. 

IV. vezérelv: Elszámoltathatóság és teljesítmény: az egyszerűsítés önmagában nem 

cél, és nem veszélyeztetheti a megerősített belső kontroll terén elért eredményeket 

A kohéziós politika elsődleges célja a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 

megerősítése. Az esb-alapokat a gondos pénzgazdálkodás elveivel összhangban kell 

felhasználni, és ezek meg kell, hogy feleljenek a jogszabályi követelményeknek59. Az 

egyszerűsítés önmagában nem cél. 

 

A KOHÉZIÓS POLITIKA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYSZERŰSÍTÉSÉRE KIVÁLASZTOTT 

TERÜLETEK 

43. Az alábbiakban ismertetjük véleményünket a kohéziós politika megvalósítása 

során véleményünk szerint a leginkább összetett területek közé sorolható kérdésekről: 

uniós jogszabályok és iránymutatások; az operatív programok irányítási struktúrái; a 

projektek kiválasztása és végrehajtása (többek között a túlszabályozás); az 

egyszerűsített költségelszámolás és más, feltételek teljesítésén alapuló intézkedési 

típusok alkalmazása; hatékonyabb és eredményesebb kontrollok. Ezek mindegyikét 

illetően azonosítottuk az adminisztráció egyszerűsítésének akadályait. Úgy véljük, hogy 

                                                      

58 2016. április 13-i intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió 
Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 
2016.5.12., 1–14. o.).  

59 Az 1303/2013/EU rendelet (10) preambulumbekezdése. 
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az ebben a dokumentumban meghatározott vezérelvek következetes alkalmazása 

hozzájárulhat az említett akadályok kezeléséhez. 

Uniós jogszabályok és iránymutatások 

Az uniós jogszabályok és iránymutatások egyértelműsége 

44. 2011-ben a CPR tervezetéről szóló első véleményünkben megállapítottuk, hogy a 

jelenlegi 2014 és 2020 közötti programban a kohézióhoz kapcsolódó kiadásokra 

vonatkozó mechanizmusok összetettek, valamint továbbra is magasak az uniós és a 

nemzeti közigazgatásokra háruló terhek60. Az Európai Parlament 2017-es tanulmánya 

azt állapította meg, hogy az összetett és nem kellően egyértelmű szabályok értelmezési 

problémákhoz és jogbizonytalansághoz vezetnek61. Ez pedig túlszabályozást és egyre 

nagyobb adminisztrációs költségeket és terhet eredményez. A Tanács 2017-ben szintén 

azt állapította meg, hogy az összetett szabályok a hibák fő forrásai között 

szerepelnek62. 

45. A 2014 és 2020 közötti időszakban az előző két programozási időszakhoz 

viszonyítva jelentős mértékben megnőtt mind a rendeletek, mind az iránymutatások 

száma. A 2007–2013-as és a 2014–2020-as időszak között a rendeletek és 

iránymutatások oldalszáma megduplázódott: 1732-ről 3889-re nőtt. A 2000–2006-os 

programozási időszakhoz viszonyítva 50%-kal több a rendelet és 570%-kal több az 

                                                      

60 Az Európai Számvevőszék 7/2011. sz. véleménye a Közös Stratégiai Kerethez tartozó 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról, 5. bekezdés. 

61 Európai Parlament (2017), a Regionális Fejlesztési Bizottság számára végzett kutatás, 
„Túlszabályozás az európai strukturális és beruházási alapokban”, 2017, 63. o. 

62 A Tanács következtetései (2017) a 2020 utáni kohéziós politika területén alkalmazandó 
szinergiákról és egyszerűsítésről, 2017. november 15., 657/17., II. pont, (10) bekezdés. 
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iránymutató feljegyzés (lásd: V. melléklet). Az iránymutató feljegyzéseket a Bizottság 

szerint elsősorban a tagállamok kérésére készítik. 

46. Az iránymutató feljegyzések számának a 2007–2013-as és a 2014–2020-as időszak 

közötti növekedése főleg a programozási szakaszhoz kapcsolódik (lásd: 2. ábra). Az 

újonnan bevezetett iránymutatások elsősorban azt kívánták kifejteni, miként lehet a 

kohéziós politikát elvileg teljesítményorientáltabbá tevő újonnan bevezetett elemek 

(vagyis az előzetes feltételrendszerek) mellett az operatív programok megerősített 

beavatkozási logikáját és teljesítménytartalékát is integrálni. Bár a Bizottság 

iránymutató feljegyzései elvileg csak saját szervezeti egységeit kötelezik, a tagállamok 

körében komoly aggályok merültek fel azt illetően, hogy a bizottsági 

iránymutatásoknak való meg nem felelés végső soron szintén pénzügyi korrekciókhoz 

vezet63. 

                                                      

63 Európai Parlament (2017), a Regionális Fejlesztési Bizottság számára végzett kutatás, 
„Túlszabályozás az európai strukturális és beruházási alapokban”, 2017, 67. o. 
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2. ábra – A kohéziós politikára vonatkozó rendeletek és iránymutatások, 2018. április 

20-i állapot 

Forrás: Számvevőszék, a következő alapján: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance. 

47. A programirányítás bizonyos szempontjait idővel, az egymást követő programozási 

időszakokban iránymutató feljegyzésekben határozták meg. Például a műveletek 

ellenőrzésére vonatkozó mintavételi módszertant vagy a jövedelemtermelő projektek 

értékelésének módszertanát, amelyeket korábban iránymutató feljegyzésekben 

határoztak meg, szerepeltették a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

rendeletekben. Ez növeli a rendeletek számát, ugyanakkor a jogbiztonságot is a 

tagállamok számára. 

A szabályok időben történő rendelkezésre állása és stabilitása a programozási 

időszakok során és azok között 

48. A 2014 és 2020 közötti többéves pénzügyi keretről zajló tárgyalások késedelmei 

miatt késve fogadták el a kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási csomagot: az 

elfogadás csak 2013 decemberében, azaz két héttel a programozási időszak kezdete 

előtt történt meg. A kapcsolódó iránymutatásokat egyenként fogadták el, 2014 

szeptemberével bezárólag. A másodlagos jogszabályokat fokozatosan, 2016 januárjáig 

fogadták el, az operatív programok elfogadásával és végrehajtásával egyidejűleg. Az 

általunk összegyűjtött bizonyítékokból az is kiderül, hogy az operatív programok 

Szám Oldal Szám Oldal Szám Oldal

Részösszeg 19 138 21 313 28 774
Horizontális 6 61 6 93 6 228
Programozás 6 23 14 57 6 166
Végrehajtás 7 54 1 163 16 380
Lezárás 0 0 0 0 0 0

Részösszeg 13 374 60 1 419 88 3 115
Programozás 4 76 5 76 49 1 413
Végrehajtás 5 72 54 1 205 34 1 599
Lezárás*) 4 226 1 138 5 103
ÖSSZESEN 32 512 81 1 732 116 3 889
 *) 2014–2020, az adott évre vonatkozó elszámolások lezárása

Útmutatók

Uniós rendeletek és bizottsági határozatok

A programszakaszhoz 
kapcsolódó dokumentumtípus

Programozási időszak 

2000–2006 2007–2013 2014–2020
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megtárgyalása és elfogadása terén jelentkező késedelemhez a sok további szabály és 

követelmény is hozzájárult64. Erre tekintettel azt ajánlottuk, hogy a Bizottság a 

kohéziós politikával kapcsolatos, a 2020 utáni időszakra vonatkozó javaslatait idejében 

tegye közzé, hogy a tárgyalásokat a programozási időszak kezdete előtt le lehessen 

zárni65. 

49. A Bizottság 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó utólagos értékelésének 

egyik fő megállapítása az volt, hogy a szabályok gyakori változása és gyakran 

visszamenőleges hatályú alkalmazása hozzájárult a jogbizonytalansághoz és a 

tagállamok különféle hatóságai közötti eltérő értelmezésekhez. Ennek eredményeként 

az irányító hatóságok többnyire a lehető legszigorúbb módon alkalmazták a 

szabályokat, hogy ezzel is csökkentsék a pénzügyi korrekciók kockázatát66. Különféle 

tanulmányok szerint az időben történő rendelkezésre állás mellett a szabályok 

stabilitásának hiánya és a visszamenőleges hatályú döntések is súlyos aggályokat 

jelentenek a jogbiztonság szempontjából67. Az egyszerűsítéssel foglalkozó magas szintű 

munkacsoport megállapította, hogy a szabályoknak – egyszerűsítésük mellett – az 

egymást követő programozási időszakokban stabilnak kell maradniuk. Az Európai 

Parlament68 és a Régiók Bizottsága69 osztja ezt az álláspontot. 

                                                      

64 Az Európai Számvevőszék „A Bizottság tárgyalásai a 2014–2020-as partnerségi 
megállapodásokról és kohéziós programokról” című, 2/2017. sz. különjelentésének 55. 
bekezdése. 

65 Ugyanott, 3. ábra, 138. és 139. bekezdés, valamint az 1. ajánlás. 
66 A kohéziós politika 2007 és 2013 közötti programjainak utólagos értékelése, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA), az Európai Szociális Alapra (ESZA) és a Kohéziós 
Alapra (KA) összpontosítva, 2016. augusztus, 105. és 106. o. 

67 EPRC (2015), IQ-Net tematikus dolgozat 37(2), „Az egyszerűsítés csak fikció?”, Európai 
Politikai Kutatóközpont, School of Government and Public Policy, University of 
Strathclyde, 12. o. 

68 Az Európai Parlament állásfoglalása (2017) a 2020 utáni uniós kohéziós politika 
alapelemeiről, 2017. június 13., (2016/2326(INI)), 38. bekezdés.  

69 Régiók Bizottsága (2016), vélemény, „Az európai strukturális és beruházási alapok 
egyszerűsítése a helyi és regionális önkormányzatok szempontjából”, 119. plenáris ülés, 
2016. október 10., 11. és 12., 45. o. 
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50. Véleményünk szerint a szabályok időben történő rendelkezésre állása 

kulcsfontosságú. Úgy véljük továbbá, hogy a stabil szabályok az eredményes 

egyszerűsítés eszközei lehetnek. Konkrétan felmerül a kockázata annak, hogy a 

jelenlegi bizonyossági rendszer átfogó változásai ellentétesek lehetnek a kohéziós 

kiadások jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítását célzó legutóbbi 

eredményekkel (lásd: 39. bekezdés). 

A szabályok harmonizálása csökkenti a rendszer összetettségét, valamint segít a 

hatóságok és a kedvezményezettek irányításában  

51. A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló CPR mind az öt esb-alapra alkalmazandó 

közös szabályokat tartalmaz. Szerepel benne a több alap által finanszírozott programok 

és a közös monitoringbizottságok lehetősége, valamint az, hogy az egyes alapok 

bármely másik alap által támogatható technikai segítségnyújtási műveletet 

támogathatnak. 

52. A Bizottság a CPR-ben tükröződő jó szándék ellenére nem volt képes teljes 

mértékben harmonizálni a szabályokat, még a kohéziós politikát végrehajtó három alap 

(ERFA, KA és ESZA) esetében sem. Egy korábbi jelentésben azt állapítottuk meg, hogy 

az ERFA/KA és az ESZA eltérő fogalommeghatározásokat alkalmaz a 2014 és 2020 

közötti időszakra vonatkozó teljesítményadatokra. Ez különféle informatikai 

rendszerek létrehozásával és működtetésével jár, és emiatt is növekednek a tagállami 

közigazgatások adminisztrációs költségei, továbbá a kedvezményezettek szükségtelen 

adminisztrációs terhei70. További példa, hogy az ellenőrző hatóságok vagy az azokkal 

egyenértékű szervek nem ugyanazt a megközelítést követik mind az öt alap esetében. 

A magas szintű munkacsoport szerint továbbá az alapok és az irányítási módok között 

nem átjárhatóak a szabályok, ami korlátozza az esb-alapok és más uniós alapok, 

                                                      

70 Az Európai Számvevőszék „A Bizottság tárgyalásai a 2014–2020-as partnerségi 
megállapodásokról és kohéziós programokról” című, 2/2017. sz. különjelentésének 148–
151. bekezdése. 



34 

például a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő 

uniós program (COSME) és a Horizont 2020 közötti szinergiákat. 

Az operatív programok irányítási struktúrája  

Az operatív programok és az érintett hatóságok száma 

53. A kohéziós politika operatív programok keretében valósul meg. A tagállamok71 

bizonyos mértékben autonómiát élveznek az operatív programok számáról, az egy-egy 

operatív programban felhasznált alapok ötvözéséről, a prioritási tengelyek és egyedi 

célok számáról, valamint az irányítási és kontrollstruktúrákról való döntés során, a 

rendeletekben meghatározott bizonyos korlátok mellett72. 

54. A tagállamok a 2014 és 2020 közötti programozási időszakban több mint 390 

operatív programot hoztak létre. Az operatív programok és hatóságok tagállamonkénti 

száma a tagállam alkotmányos és igazgatási felépítésétől is függ. Például a szövetségi 

államokban (úgymint Németországban vagy Belgiumban) szinte minden programot 

regionális szinten határoznak meg, és azokat a regionális hatóságok kezelik. 

55. A Bizottság becslései alapján a tagállamok 2014 és 2020 között mintegy 1400 

különféle hatóságot hoznak létre a programok kezelésére: kb. 116 intézmény ellenőrző 

hatóságként, 300 igazoló hatóságként és irányító hatóságként, 924 pedig közreműködő 

szervezetként jár el az ERFA, a KA és az ESZA keretében (ideértve az európai területi 

együttműködést is). 

56. A hatóságok száma általánosságban nem áll összefüggésben az operatív 

programok költségvetési előirányzatával73; a részletekért lásd a VI. mellékletet. Az 

ellenőrzési bizonyítékok alapján úgy tűnik, hogy ez az operatív programok pénzügyi 

                                                      

71 A Bizottság 2014. február 25-i 288/2014/EU végrehajtási rendelete 
(HL L 87., 2014.3.22., 1-48. o.). 

72 Az 1303/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320–469. o.) 96. cikke és a 2014. 
február 25-i 288/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 87., 2014.3.22., 1–48. o.). 

73 A Bizottság által szolgáltatott adatok alapján. 
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volumenétől is függ (lásd: 22. bekezdés). Minél nagyobb a programok költségvetése, 

annál inkább érvényesül a méretgazdaságosság és az adminisztrációs költségek 

százalékos arányának csökkenése. 

57. A 2007 és 2013 közötti kohéziós politikára vonatkozó utólagos bizottsági értékelés 

szerint a hatóságok operatív programonkénti számának növekedésével együtt annak a 

kockázata is fokozódik, hogy a különféle szinteken eltérően értelmezik a 

szabályokat74.Ez aztán hozzájárulhat a jogbizonytalansághoz és a túlszabályozáshoz, 

ilyen módon pedig újabb adminisztrációs költségeket okoz a hatóságok, illetve további 

adminisztrációs terhet a kedvezményezettek számára. 

Az operatív program más elemeinek, például az előzetes feltételrendszereknek és a 

teljesítménymutatóknak az egyszerűsítése 

58. A tagállamok a 2014 és 2020 közötti időszakban kötelesek voltak biztosítani 

bizonyos előfeltételek, az úgynevezett „előzetes feltételrendszerek” meglétét az uniós 

alapok hatékonyabb és eredményesebb felhasználásának szavatolása érdekében. Azt 

javasoltuk, hogy a Bizottság számolja fel a párhuzamosságokat, és vezessen be 

egyértelmű értékelési kritériumokat ezekhez az előzetes feltételrendszerekhez75. 

59. A tagállamok emellett kb. 9000 mutatót határoztak meg a 2014 és 2020 közötti 

időszak kohéziós kiadásai teljesítményének mérésére. Ezek legtöbbje 

programspecifikus, és a Bizottság nem lesz képes ezeket az adatokat érdemi módon 

összesíteni uniós szinten. Ugyanakkor a tagállamoknak minden előírt információt össze 

kell gyűjteniük, és ezekről idejében jelentést kell tenniük. A Bizottság szerint ez a 

nyomonkövetési keret a hatóságokat terhelő adminisztrációs költségek, illetve a 

                                                      

74 A kohéziós politika 2007 és 2013 közötti programjainak utólagos értékelése, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA), az Európai Szociális Alapra (ESZA) és a Kohéziós 
Alapra (KA) összpontosítva, 2016. augusztus, 106. o. 

75 Az Európai Számvevőszék „A Kohéziós Alap keretében alkalmazandó előzetes 
feltételrendszer és eredményességi tartalék” című, 15/2017. sz. különjelentése. 
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kedvezményezettekre háruló terhek egyik fő tényezője (lásd: IV. melléklet). Egy 

korábbi jelentésben megállapítottuk, hogy az említett adatok rendszeres gyűjtésének 

költségét figyelembe véve a teljesítménymutatók száma túl magas. Azt javasoltuk, 

hogy a Bizottság végezzen elemzést az outputokra és eredményekre vonatkozó 

mutatókra nézve, és válassza ki azokat, amelyek a leginkább relevánsak és a 

legalkalmasabbak az uniós beavatkozások hatásának meghatározására76. 

Adminisztrációs hatékonysági problémák a kohéziós projektek kiválasztása és 

végrehajtása terén (többek között túlszabályozás)  

Túlszabályozás 

60. A kohéziós politika megvalósításának kedvezményezettjeire háruló 

adminisztrációs terhek kb. egyharmada tudható be a túlszabályozásnak77. A 

túlszabályozás olyan további tagállami szabályokat és szabályozási kötelezettségeket 

jelent, amelyek túllépik az uniós szinten az esb-alapokra vonatkozóan meghatározott 

követelményeket, és amelyek miatt az esb-alapok végrehajtása költségesebb és 

megterhelőbb a programszervek, illetve a kedvezményezettek számára.  

61. A túlszabályozás legfontosabb oka a jogbizonytalanság, a szabályozási keret 

következetlenségei, az ellenőrzéstől való félelem, valamint a megosztott irányítási 

rendszer összetettsége. A túlszabályozás különféle kedvezőtlen hatásokkal jár: növeli 

az adminisztrációs költségeket és a kedvezményezettekre háruló terheket, emellett 

pedig vissza is tarthat a kohéziós finanszírozás igénybevételétől78. A Számvevőszék azt 

                                                      

76 Az Európai Számvevőszék „A Bizottság tárgyalásai a 2014–2020-as partnerségi 
megállapodásokról és kohéziós programokról” című, 2/2017. sz. különjelentése. 

77 Európai Bizottság (2017), „Új egyszerűsítési rendelkezések használata az európai 
strukturális és beruházási (esb-) alapok korai végrehajtási szakaszában”, zárójelentés, 
SWECO, t33 és Spatial Foresight. 

78 Európai Bizottság (2017), „Új egyszerűsítési rendelkezések használata az európai 
strukturális és beruházási (esb-) alapok korai végrehajtási szakaszában”, zárójelentés, 
SWECO, t33 és Spatial Foresight. 
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javasolta,79 hogy a Bizottság elemezze a nemzeti támogathatósági szabályokat a 2007–

2013-as és a 2014–2020-as programozási időszakban, a bevált gyakorlatok 

meghatározása és a túlszabályozás csökkentése céljából. 

62. A Bizottság a Számvevőszék ajánlásaira reagálva egyetértett a nemzeti 

támogathatósági szabályokra összpontosító elemzés elvégzésével, és hangsúlyozta a 

nemzeti támogathatósági szabályok egyszerűsítésével és a túlszabályozás kezelésével 

kapcsolatos tagállami felelősséget. A Bizottság 2018 áprilisáig nem hajtott végre ilyen 

elemzést. A Bizottság saját elmondása szerint az ellenőrzési folyamatok, tevékenységek 

és erőforrások irányításának (MAPAR) rendszerét használja a 2014 és 2020 közötti 

ellenőrzési megállapítások tekintetében, és ennek segítségével konkrét információkat 

tud gyűjteni a túlszabályozás eseteiről. A Bizottság egyelőre nem tett közzé ajánlást a 

tagállamok számára a túlszabályozás konkrét eseteinek felszámolásáról. A Bizottság azt 

is közölte, hogy projektet indít a korábbi ellenőrzési megállapításokról és más 

meghatározott hibatípusokról való beszámolás céljából. 

A projektek kiválasztási és végrehajtási folyamatának észszerűsítése 

63. A tagállamok feladata a finanszírozandó projektek kiválasztása, valamint ezek 

értékelése, jóváhagyása és nyomon követése, továbbá a végrehajtásról való 

beszámolás. Habár az általános követelményeket a CPR határozza meg, ellenőrzési 

munkánk szerint az adminisztrációs gyakorlatok és az ezekhez kapcsolódóan a 

kedvezményezettekre háruló adminisztrációs terhek tagállamonként és operatív 

programonként jelentős mértékben eltérhetnek. 

64. Az észszerűsítési lehetőségek meghatározása céljából 12 ERFA-

társfinanszírozásban részesülő beruházási rendszert vizsgáltunk felül (12 tagállam 

operatív programjain belül), amelyek a 2014 és 2020 közötti időszakban a 

                                                      

79 A Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése, 6. fejezet, 1. ajánlás és 
a Számvevőszék 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése, 6. fejezet, 2. ajánlás 
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„Versenyképesség” című 3. tematikus célkitűzés keretében valósultak meg (lásd: III. 

melléklet). Felülvizsgálatunk a projektpályázati és -végrehajtási szakaszra terjedt ki. 

Projektpályázati szakasz 

65. Felülvizsgálatunk szerint a projektpályázati szakasz számos eleme valamennyi 

operatív programra jellemző. Vannak ugyanakkor különbségek, különösen a 

projektpályázatok benyújtási módját, a projektpályázatok méretét és a pályázók által 

benyújtandó információk mennyiségét illetően. 

66. A CPR 122. cikkének lényege az elektronikus adatcsere, vagyis a 

kedvezményezettek és a hatóságok közötti információcsere80. A Bizottság 2016-os 

becslése szerint a digitális technológiák összességében 11%-kal mérsékelthetik az 

adminisztrációs terheket, mérsékelhetik a dokumentumok elvesztésének kockázatát, 

és csökkenthetik az archiválási költségeket81. Felülvizsgálatunk szerint a 12 érintett 

operatív program közül hatban minden projektpályázatot elektronikusan nyújtottak 

be. A többi programban a benyújtás papíralapon történt (három operatív program) 

vagy az elektronikus és papíralapú benyújtás kombinációjával (három operatív 

program). Ezért a digitális technológiák megfelelőbb felhasználása komoly 

lehetőségeket kínál a tagállami adminisztrációs költségek és a kedvezményezettekre 

háruló adminisztrációs terhek további csökkentésére. 

67. Jelentős különbségek vannak az operatív programok között a projektpályázatok 

méretében is. Megállapításunk szerint a kitöltendő oldalak száma 15 és 134 között 

mozog. 

                                                      

80 Az 1303/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320–469. o.) 122. cikkének (3) 
bekezdése.  

81 Európai Bizottság (2014), Véglegesített egyszerűsítési eredménytábla a 2014–2020 közötti 
többéves pénzügyi kerethez. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, 
2014. március 3. 
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68. Emellett eltérő mennyiségű információt kell benyújtaniuk a pályázóknak a 

pályázatok alátámasztására. Bár bizonyos információkat – például a pályázókra 

vonatkozó általános adatokat és a javasolt projekt ismertetését – minden program 

előír, más információk operatív programonként eltérnek, az adott típusú beruházáshoz 

kulcsfontosságúnak tekintett különböző támogathatósági kritériumoknak megfelelően, 

pl.: a pályázó pénzügyi helyzete (a 12-ből 10 operatív program írja elő); a pályázó 

versenyhelyzete (a 12-ből 8 operatív program); a projektvégrehajtásban szerzett 

tapasztalat (a 12-ből 6 operatív program); valamint az ISO minőségirányítási 

tanúsítvány megléte (a 12-ből 3 operatív program). 

69. A pályázók által benyújtandó információk befolyásolják azt a munkamennyiséget, 

amelyet a kedvezményezetteknek el kell végezniük a pályázati űrlapok kitöltése során, 

és szélsőséges esetben vissza is tarthatják őket az uniós finanszírozás igénylésétől. 

Ráadásul ezeket az adatokat mind fel kell dolgoznia a hatóságoknak, és minél több 

információt kérnek, annál nagyobb a projektkiválasztás adminisztrációs költsége. 

Projektvégrehajtási szakasz 

70. Felülvizsgálatunk szerint a végrehajtási szakaszban az operatív programok 

különféle lehetőségekről rendelkeznek a kifizetési kérelmek és az igazoló 

dokumentumok benyújtására vonatkozóan (többek között papíralapú, illetve a 

papíralapú és elektronikus kombinált benyújtási lehetőségről). 

71. A felmerült kiadásokat alátámasztó dokumentumok tagállami szinten 

meghatározott kötelező megőrzési időszaka „a projekt lezárását követő 5 év”-től 

„2031-ig” terjed. Ebből következően a különféle operatív programok keretében 

ugyanolyan típusú beruházásokat támogató finanszírozás kedvezményezettjei 

különféle mértékű adminisztrációs terhekkel szembesülnek a dokumentumok 

megőrzése terén. 
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72. A felülvizsgálatunkkal érintett legtöbb tagállamban82 a magánvállalkozások nem 

tartoznak a nemzeti közbeszerzési szabályok hatálya alá, ugyanis jogállásuk szerint nem 

minősülnek ajánlatkérő szervnek. Ennek ellenére azt állapítottuk meg, hogy egyes 

tagállamok a közbeszerzési szabályokhoz nagyon hasonló részletes követelményeket 

(pl. az ajánlatok benyújtására/összegyűjtésére vonatkozó határidők, valamint 

kiválasztási és odaítélési kritériumok) írtak elő. A Bizottság hasonló különbségeket 

állapított meg a 2007–2013-as programozási időszakról szóló tanulmányában83. 

Az egyszerűsített költségelszámolás és más, feltételek teljesítésén alapuló 

intézkedési típusok alkalmazása  

Az egyszerűsített költségelszámolás alkalmazása  

73. A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó CPR szerint a vissza nem térítendő és 

a visszatérítendő támogatás egyszerűsített költségelszámolás, vagyis átalányalapú 

egységköltség, egyösszegű átalány és átalányalapú finanszírozás formáját öltheti. Az 

egyszerűsített költségelszámolás eltér a tényleges költségek elvétől. Az irányítás 

felülvizsgálatával megbízott személyeknek és az ellenőröknek inkább az outputokra, 

mintsem az inputokra és a projektkiadásokra kell összpontosítania84. 

74. A 2014 és 2020 közötti programozási időszakban az egyszerűsített 

költségelszámolás a leggyakrabban használt opcionális egyszerűsítési intézkedés. A 

2017-ben megvizsgált operatív programok kb. 80%-ában az irányító hatóságok 

                                                      

82 Szlovákia kivételével, ahol a kkv-k az állami támogatás kedvezményezettjeiként kötelesek 
a nemzeti közbeszerzési törvény bizonyos rendelkezései szerint eljárni. 

83 Az Európai Bizottság tanulmánya (2012), „Összehasonlító tanulmány a 2007 és 2013 
közötti kohéziós politikai programokban egyes tagállamokban alkalmazott 
projektkiválasztási folyamatokról”, 2012. február. 

84 Európai Bizottság (2014), „Iránymutatás az egyszerűsített költségelszámolásról”, 33. o. 
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engedélyezik az egyszerűsített költségelszámolás alkalmazását85. Különösen széles 

körben használják az átalányalapú finanszírozást, ahol nincs szükség indokolásra a 

közvetett költségek fedezése esetében. Az ESZA-társfinanszírozásban részesülő 

beavatkozások esetében már számos olyan intézkedést bevezettek, amely megkönnyíti 

az egyszerűsített költségelszámolás alkalmazását86. Az egyszerűsített 

költségelszámolással érintett programköltségvetések aránya az ESZA esetében 36%, 

míg az ERFA/KA keretében az egyszerűsített költségelszámolás alkalmazása sokkal 

korlátozottabb (2%)87. 

75. A Bizottság 2017-es tanulmánya szerint jelenleg az egyszerűsített 

költségelszámolás az az egyszerűsítési intézkedés, amely a legeredményesebb módon 

segíthet a kedvezményezettekre háruló adminisztrációs terhek csökkentésében. 

Összesen 21 egyszerűsítési intézkedést tekintve a várható tehercsökkentés majdnem 

fele az egyszerűsített költségelszámolásnak köszönhető88 (lásd: IV. melléklet). Számos 

oka van annak, hogy az egyszerűsített költségelszámolást miért nem alkalmazzák 

szélesebb körben, például a jogbizonytalanság (különösen az állami támogatással és a 

közbeszerzési szabályokkal kapcsolatban) vagy olyan tagállami szabályok, amelyek 

láthatólag a tényleges költségek visszatérítésére alapuló rendszereket részesítik 

előnyben. Az állami támogatást illetően az általános csoportmentességi rendelet 

                                                      

85 Európai Bizottság (2017), tanulmány, „Új egyszerűsítési rendelkezések használata az 
európai strukturális és beruházási (esb-) alapok korai végrehajtási szakaszában”, 
zárójelentés, SWECO, t33 és Spatial Foresight, 61. o. 

86 Az 1304/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470–486. o.) 14. cikkének 
(1) bekezdése. 

87 Európai Bizottság (2017), tanulmány, „Új egyszerűsítési rendelkezések használata az 
európai strukturális és beruházási (esb-) alapok korai végrehajtási szakaszában”, 
zárójelentés, SWECO, t33 és Spatial Foresight, 21. és 142. o. 

88 Európai Bizottság (2017), tanulmány, „Új egyszerűsítési rendelkezések használata az 
európai strukturális és beruházási (esb-) alapok korai végrehajtási szakaszában”, 
zárójelentés, SWECO, t33 és Spatial Foresight, 20. o. 
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(GBER) 2017. évi módosítása rendelkezik az egyszerűsített költségelszámolás állami 

támogatással kapcsolatos alkalmazásáról89. 

A salátarendelet bővíti az egyszerűsített költségelszámolás alkalmazási körét és 

alkalmazhatóságát, és újfajta, feltételeken alapuló támogatási típusokat vezet be 

76. A salátarendelet jelentősen bővíti az egyszerűsített költségelszámolás alkalmazási 

körét. A Bizottság javaslatot tett az egyszerűsített költségelszámolás ESZA-projektek 

esetében történő kötelező alkalmazására vonatkozóan meglévő állami támogatási 

küszöb90 (lásd: 2. bekezdés) 50 000 EUR-ról 100 000 EUR-ra történő növelésére, 

valamint e kötelezettségnek az ERFA-ra való kiterjesztésére. A Bizottság becslése 

szerint ez az összes ESZA-projekt kb. 70%-át érinti majd. Lehetőség lesz arra, hogy 

személyzeti költségek és más közvetlen költségek esetében átalánykulcsot 

alkalmazzanak (ez eddig csak közvetett költségekre vonatkozott), valamint hogy 

szakértői értékeléseket és költségvetés-tervezeteket használjanak az átalányalapú 

egységköltségek indokolására. 

77. A Számvevőszék javasolta az egyszerűsített költségelszámolási módszerek széles 

körű alkalmazását a költségnyilatkozatok hibalehetőségeinek, illetve a 

kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentése érdekében91. Az 

egyszerűsített költségelszámolási módszereknél használandó átalánykulcsokat a 

Bizottságnak szisztematikusan előre el kell fogadnia, illetve validálnia kell, hogy azok 

megfeleljenek a szabályozási követelményeknek (tisztességes, méltányos és 

                                                      

89 A 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1084 bizottsági 
rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1–18. o.) 7. cikkének (1) bekezdése. 

90 Az 1304/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470–486. o.) 14. cikkének (4) 
bekezdése. 

91 A Számvevőszék 2011. pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése, 6. fejezet, 30. bekezdés; a 
Számvevőszék 2012. pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése, 6. fejezet, 42. bekezdés; a 
Számvevőszék 2014. pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése, 6. fejezet, 79. bekezdés.  
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ellenőrizhető számítás). A salátarendelet módosításai elfogadásuk esetén jelentős 

hatást gyakorolhatnak az adminisztrációs terhek csökkentésére. 

78. A Bizottság egy olyan újfajta finanszírozást is bevezetett, amely nem kapcsolódik a 

releváns műveletek költségeihez, hanem a célkitűzések megvalósítása terén elért 

eredményekhez kapcsolódó feltételek teljesítésén alapul. 

79. A salátarendelet tervezetéről szóló véleményünkben azt javasoltuk, hogy a 

feltételek teljesítésén, illetve eredmények elérésén alapuló kifizetések az uniós 

költségvetés egészét tekintve elsőbbséget élvező opcióvá váljanak92. A 2014–2020-as 

időszakra vonatkozó CPR erről a lehetőségről már rendelkezik93. Ennek ellenére eddig 

egyetlen operatív program sem élt vele. Azt is ajánlottuk a vidékfejlesztés területén, 

hogy a Bizottság vizsgálja meg a költségek megtérítésén alapuló kifizetésektől az 

eredmények alapján történő kifizetésekre történő átállás lehetőségeit94. 

                                                      

92 Az Európai Számvevőszék 1/2017. sz. véleménye a költségvetési rendelet 
felülvizsgálatáról, 84. bekezdés. 

93 A 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20. 320–469. o.) 104–
109. cikke. 

94 Az Európai Számvevőszék „A vidékfejlesztési projektek finanszírozásának új lehetőségei 
egyszerűbbek, de nem kellően eredményorientáltak” című, 11/2018. sz. 
különjelentésének 4. ajánlása. 
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Hatékonyabb és eredményesebb kontrollok 

Valamennyi kontroll- és ellenőrzési tevékenység túlnyomó többsége az irányítási 

ellenőrzésekhez kapcsolódik  

80. Az Európai Parlament95 és a magas szintű munkacsoport96 egyaránt a kontroll és 

az ellenőrzés észszerűsítését kéri, a tagállamok adminisztrációs költségeinek és a 

kedvezményezettekre háruló adminisztrációs terheknek a 2020 utáni programozási 

időszakban történő csökkentése céljából. 

81. Az irányítási és kontrollrendszerek létrehozása a tagállamok feladata. A 

tagállamok előzetes bizonyosságot nyújtanak a Bizottságnak a költségek 

jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A tagállamok e célból irányító hatóságokat, 

igazoló hatóságokat és ellenőrző hatóságokat jelölnek ki. Az irányító hatóságok és az 

igazoló hatóságok ezeket a feladatokat az általuk kijelölt közreműködő szervezetekre 

(KSZ-ek) is átruházhatják. 

82. A Bizottság felügyeli a tagállami hatóságok munkáját, iránymutatást ad ki, és 

folyamatos támogatást biztosít. A Bizottság az ellenőrző hatóságok munkája 

segítségével értékeli az egyes programok jogszerűségét és szabályszerűségét. A 

Bizottság ellenőrizheti is a tagállami kontrollrendszereket és projekteket. 

83. A 2. táblázat szerint a helyszíni vizsgálatok és ellenőrzések túlnyomó többségét a 

tagállami hatóságok végzik. Évente legalább egy alkalommal, illetve a 

költségnyilatkozatok benyújtásakor az irányító hatóságok/a közreműködő szervezetek 

valamennyi projekt esetében irányítási ellenőrzést, az igazoló hatóságok pedig 

                                                      

95 Európai Parlament, 2015. november 26-i állásfoglalás, „A 2014–2020 közötti időszakra 
szóló kohéziós politika egyszerűsítése és teljesítményorientáltsága felé” 
(P8_TA(2015)0419). 

96 Magas szintű munkacsoport, A 2020 utáni egyszerűsítéssel foglalkozó magas szintű 
munkacsoport végső következtetései és ajánlásai, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-
simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020. 
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ellenőrzést végeznek. Az ilyen ellenőrzések során helyszíni ellenőrzésekre is sor 

kerülhet. 2015 folyamán több mint egymillió projekt esetében végeztek ilyen 

ellenőrzést. 

84. Ehhez képest a tagállami ellenőrző hatóságok kb. 12 000 helyszíni ellenőrzést 

végeztek (valamennyi projekt kb. 1,1%-a), a Bizottság pedig 226, a kohéziós politika 

keretében társfinanszírozott projektet vizsgált meg (kevesebb mint 0,02%). 

2. táblázat – A 2015-ben vizsgált és ellenőrzött projektek száma  

TAGÁLLAMI SZINT 
A KA, az ERFA és az ESZA keretében 
társfinanszírozott és irányítási ellenőrzéssel 
érintett projektek száma 

1 081 386 Az összes projekt 100%-a 

Az ellenőrző hatóságok által ellenőrzött 
projektek száma 

12 270 Az összes projekt 1,1%-a 

UNIÓS SZINT 
Az Európai Bizottság által ellenőrzött projektek 
száma 

226 
 

Az összes projekt 0,02%-a 

Az Európai Számvevőszék által megvizsgált 
projektek száma* 

223 
 

Az összes projekt 0,02%-a 

Megjegyzés: * A Számvevőszék az Unió független külső ellenőreként nem része a 
rendeletekben meghatározott belső kontrollmechanizmusoknak. 

Forrás: A DG REGIO „2020 utáni ellenőrzési reform az Unióban – a küldetés lehetséges” című, 
2017. október 11-i prezentációja az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága 
számára; valamint a Számvevőszék 2015. évi éves jelentése. 

85. A Bizottság 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó utólagos értékelése azt 

állapította meg, hogy a kedvezményezettek többsége szerint az irányítási ellenőrzések 

aránytalanok97. A vélelmezett aránytalanság fő oka kontrollok nagy száma volt. 

                                                      

97 A kohéziós politika 2007 és 2013 közötti programjainak utólagos értékelése, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA), az Európai Szociális Alapra (ESZA) és a Kohéziós 
Alapra (KA) összpontosítva, 2016. augusztus. 
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A tagállami irányítási ellenőrzések és az igazoló hatóságok általi ellenőrzések 

hatékonyságának javítása  

86. Az irányítási ellenőrzések gyakorlati megvalósítása terén jelentős különbségek 

mutatkoznak a tagállamok és a programok között. Az ellenőrző hatóságok által a 12 

felülvizsgált operatív program tekintetében adott információk szerint: 

- a szóban forgó 12 operatív program közül öt esetében egynél több szerv – vagyis 

az irányító hatóság és/vagy közreműködő szervezetek/igazoló hatóságok – végzi 

az irányítási ellenőrzéseket. Ellenőrzési tapasztalataink szerint egyes igazoló 

hatóságok széles körű ellenőrzéseket végeznek az irányító hatóságok által 

végrehajtott ellenőrzések mellett, mások viszont nem; 

- az ellenőrzési és dokumentációs követelmények jelentős mértékben eltérnek 

(lásd: III. melléklet); az ellenőrzések a 12 operatív program közül 10 esetében a 

kedvezményezett kifizetési kérelmében szereplő valamennyi költségtételre 

kiterjedtek, míg a két fennmaradó programban mintavétel alapján ellenőrizték a 

költségtételeket. A Bizottság iránymutatásával összhangban ez akkor lehetséges, 

ha előzetesen meghatározott módszertanon alapul, és lehetővé teszi a hibák 

ellenőrizetlen alapsokaságra való kivetítését98. 

87. A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló CPR bizonyos arányossági 

mechanizmusokat vezetett be a kedvezményezettekre az ellenőrzés és a kontroll miatt 

háruló adminisztrációs terhek csökkentésére. A legfeljebb 200 000 EUR (az ERFA és a 

KA esetében), illetve 150 000 EUR (az ESZA esetében) költségvetésű projekteket csak 

egyszer ellenőrzik (a Bizottság vagy az ellenőrző hatóságok), másokat pedig legfeljebb 

                                                      

98 Európai Bizottság (2015): Európai strukturális és beruházási alapok – Iránymutatás a 
tagállamok számára az irányítás felülvizsgálatáról (a 2014 és 2020 közötti programozási 
időszak), 12. o. 
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évente egyszer99. A salátarendelet jelenlegi tervezete szerint ezt a küszöböt 

400 000 EUR-ra (az ERFA és a KA esetében), illetve 300 000 EUR-ra (az ESZA esetében) 

emelik100. 

88. Az irányító hatóságok és igazoló hatóságok ellenőrzéseinek és munkájának 

lefedettségében és alkalmazási körében mutatkozó eltérések is arra utalnak, hogy a 

Bizottságnak egyértelmű mechanizmusokat kell meghatároznia a 

kedvezményezettekre háruló adminisztrációs terhek csökkentésére törekedve. Ehhez 

hasonlóan a Bizottságnak alaposabban meg kell vizsgálnia az irányítási ellenőrzésekkel 

kapcsolatos mintavételi módszerek egyszerűsítésének lehetőségét, figyelembe véve az 

elszámoltathatóság biztosításának szükségességét. 

89. Emellett a programhatóságok és a kedvezményezettek közötti elektronikus 

adattovábbítással (e-kohézió) jelentősen csökkenhetnek az adminisztrációs költségek, 

a tagállami hatóságok azonban még nem élnek teljes körűen ezzel a lehetőséggel. Azt 

állapítottuk meg, hogy a kérdőívünkre válaszoló 12 ellenőrző hatóság közül 11 

rendelkezik elektronikus adattovábbítási rendszerrel. Egy ilyen rendszer potenciálisan 

hozzáférést biztosíthat az irányítási ellenőrzés keretében összegyűjtött és megvizsgált 

dokumentumokhoz. Ugyanakkor nyolc ellenőrző hatóság szerint a rendszer nem 

biztosít hozzáférést az ellenőrzés szempontjából fontos valamennyi dokumentumhoz. 

A szabályok értelmezésének összehangolása a Bizottság és a tagállamok között 

90. A Bizottságnak a 2007 és 2013 közötti kohéziós politikára vonatkozó utólagos 

ellenőrzése szerint a kedvezményezettekre háruló adminisztrációs terhek egyik fő 

okának az irányítási ellenőrzés szintjén mutatkozó hiányosságok tekinthetők101. Az 

                                                      

99 A 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320–469. o.) 148. 
cikke. 

100 Európai Bizottság, BudgWeb, a CPR 148. cikke a 2018. április 6-i állapot szerint. 
101 A kohéziós politika 2007 és 2013 közötti programjainak utólagos értékelése, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA), az Európai Szociális Alapra (ESZA) és a Kohéziós 
Alapra (KA) összpontosítva, 2016. augusztus, 17. o. 
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egyszerűsítés egyik legfontosabb lehetősége annak biztosítása, hogy a tagállamok 

különböző programhatóságai ugyanolyan módon értelmezzék az alkalmazandó 

szabályokat. 

91. A rendeleteket és az iránymutató feljegyzéseket illetően a Bizottságnak kell 

gondoskodnia arról, hogy minden szereplő egységes értelmezést alkalmazzon. A 

Bizottság több kezdeményezést is elindított az ellenőrzési szabályok értelmezésének 

összehangolása céljából, például a hibák elkerüléséről szóló iránymutatást102 valamint 

a közbeszerzés területén a hibák kezeléséről szóló határozatot103. 

92. Azt is megállapítjuk, hogy uniós szinten a szakértők közötti információcserét az 

európai strukturális és beruházási alapokkal foglalkozó szakértői csoport biztosíthatja. 

A legtöbb szabály ugyanakkor ország-, sőt programspecifikus. Minden ilyen esetben a 

tagállamok feladata a hatóságok között összehangolt értelmezés biztosítása. 

93. Ellenőrzési tapasztalatunk szerint emellett eltérőek a tagállami megközelítések az 

ellenőrző hatóságok és az irányító hatóságok/közreműködő szervezetek/igazoló 

hatóságok közötti technikai információcserét és kommunikációt illetően. A jobb 

kommunikáció lehetőséget kínál a szabályok értelmezésének összehangolására és a 

kontrollok eredményességének javítására. 

 

                                                      

102 Európai Bizottság (2015), „Közbeszerzési iránymutatás gyakorló szakemberek számára az 
európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozott projektek leggyakoribb 
hibáinak elkerüléséről”, 2015. 

103 A Bizottság 2013. december 19-i határozata az Unió által megosztott irányítás keretében 
finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén a 
Bizottság által végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról szóló iránymutatás 
meghatározásáról és jóváhagyásáról (C(2013) 9527). 
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I. melléklet. A 2020 utáni kohéziós politikára vonatkozó legfontosabb egyszerűsítési javaslatok összefoglalása 

A 2020 utáni kohéziós politikára vonatkozó legfontosabb egyszerűsítési javaslatok 

Európai 
Bizottság (1) 

Az 
egyszerűsítéssel 
foglalkozó 
magas szintű 
munkacsoport 
(2) 

Európai 
Parlament 
(3) 

Tanács (4) (6) Régiók 
Bizottsága 
(5) 

Az alapok összevonása és/vagy erőteljesebb koncentrálása      
A szabályok harmonizálása az uniós eszközök mindegyikében       
Közös szabályok       
A szabályok időben történő elfogadása, az iránymutatások és szabályok 
visszamenőleges hatályú alkalmazása nélkül      
A jogszabályok és bizottsági iránymutatások számának csökkentése      
Gördülékeny átmenet és hatóságkijelölés      
Észszerűsítés, az operatív programok számának csökkentése      
A teljesítménymutatók koherens és egyszerű rendszere      
Az irányítás és a kontroll racionalizálása és differenciálása, pl. egységes ellenőrzési 
megközelítéssel      
A nemzeti szabályokra és hatóságokra való hagyatkozás (tehát a Bizottság 
felügyeleti szerepének mellőzése) bizonyos tagállamokban       
Az előzetes feltételrendszer észszerűsítése      
A nemzeti társfinanszírozás mértékének növelése      
Az adminisztratív kapacitás megerősítése      
Rugalmas finanszírozás az új kihívások kezelésére      
A bevált gyakorlatok cseréje      
Az e-kohézió, valamint az egyszerűsített költségelszámolás és az átalányösszegek 
lehetőségének fokozása      
A szabályok stabilitásának megőrzése      
A túlszabályozás nem tekinthető automatikusan hibának, és eseti alapon kell 
értékelni      
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Forrás: (1) Európai Bizottság, Vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről, 2017. június 28.; (2) az egyszerűsítéssel foglalkozó magas szintű munkacsoport 2020 utáni 
időszakra vonatkozó végleges következtetései és ajánlásai, 2017. július 11.; (3) az Európai Parlament 2017. június 13-i állásfoglalása a 2020 utáni uniós kohéziós politika 
alapelemeiről (2016/2326(INI)); (4) A 2020 utáni kohéziós politika területén alkalmazandó szinergiák és egyszerűsítés – a Tanács következtetései (2017. november 15.), 14263/17; 
(5) A kohéziós politika jövője 2020 után – „Erős és hatékony európai kohéziós politika 2020 után” c. vélemény, COTER-VI/015, valamint Az európai strukturális és beruházási alapok 
egyszerűsítése a helyi és regionális önkormányzatok szempontjából c. vélemény, 2016. október 10–12., COTER-VI/012; (6) a Tanács 178/18. sz. következtetései (2018. április 12.), A 
2020 utáni kohéziós politika végrehajtása és alkalmazása. 
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II. melléklet. Áttekintés a kohéziós politika megvalósításának egyszerűsítéséhez 
kapcsolódó számvevőszéki jelentésekről, véleményekről és tájékoztatókról 

Szám A Számvevőszék jelentései és véleményei 

1 A 2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés 

2 A 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés 

3 A 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés 

4 A 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés 

5 A 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés 

6 A 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés 

7 1/2017. sz. vélemény a költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 

8 17/2016. sz. különjelentés: Az uniós intézmények többet tehetnének a közbeszerzéseikhez történő 
hozzáférés javítása érdekében 

9 19/2016. sz. különjelentés: A pénzügyi eszközök szerepe az uniós költségvetés végrehajtásában – a 
2007–2013-as programidőszak tanulságai 

10 24/2016. sz. különjelentés: Jobban kell törekedni a kohéziós politikában alkalmazott állami 
támogatási szabályok megismertetésére és betartatására 

11 36/2016. sz. különjelentés: A 2007–2013-as kohéziós és vidékfejlesztési programok lezárási 
eljárásainak értékelése 

12 02/2017. sz. különjelentés: A Bizottság tárgyalásai a 2014–2020-as partnerségi megállapodásokról 
és kohéziós programokról 

13 04/2017. sz. különjelentés: Az Unió költségvetésének védelme a szabálytalan kiadásokkal szemben: 
a Bizottság a 2007–2013-as időszakban fokozottan élt a kohéziós politika területén a megelőző 
intézkedések és a pénzügyi korrekciók lehetőségével 

14 15/2017. sz. különjelentés: Előzetes feltételrendszerek és eredményességi tartalék a kohéziós 
politika területén: innovatív, de még nem eredményes eszközök 

15 17/2018. sz. különjelentés: A Bizottság és a tagállamok a 2007–2013-as programozási időszakban 
tettek ugyan intézkedéseket a források alacsony felhasználását illetően, de nem az eredmények 
elérése állt a középpontban 

16 Tájékoztató (2018) – Az uniós pénzügyek jövője: Az uniós költségvetés működésének reformja 

17 11/2018. sz. különjelentés: A vidékfejlesztési projektek finanszírozásának új lehetőségei 
egyszerűbbek, de nem kellően eredményorientáltak 

Forrás: Számvevőszék. 
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III. melléklet – 12 finanszírozási rendszer projektkiválasztásra és -végrehajtásra vonatkozó eljárásainak és dokumentációs követelményeinek 

áttekintése 12 tagállam operatív programjaiban 
  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 

A TÁMOGATHATÓSÁGI 
FELTÉTELEK 

            

2 Társfinanszírozás, 
támogatási intenzitás: 

            

 Mikro- és kisvállalkozások 30% 25% 45% legfeljebb 
45% 

legfeljebb 
60% 

legfeljebb 
50% 

legfeljebb 
40–50% 

legfeljebb 
45% 

legfeljebb 
50% 

legfeljebb 
45% 

legfeljebb 
75% 

legfeljebb 50% 

 Középvállalkozások 20% 15% 45% legfeljebb 
35% 

legfeljebb 
60% 

legfeljebb 
50% 

legfeljebb 
35–50% 

legfeljebb 
35% 

legfeljebb 
50% 

legfeljebb 
35% 

legfeljebb 
75% 

legfeljebb 50% 

B PROJEKTPÁLYÁZAT             
1 A projektpályázat 

oldalszáma  22 52 32 251 16 46 15 18 15 134 40 41 

2 A projektpályázat 
benyújtási lehetőségei Papíralapú  Papíralapú  Elektronikus Elektronikus Elektronikus 

és papíralapú Papíralapú  Elektronikus Elektronikus Elektronikus Elektronikus 
és papíralapú 

Elektronikus 
és papíralapú Elektronikus 

B1 A PÁLYÁZÓRA 
VONATKOZÓ ADATOK             

1 A pályázó azonosítására 
vonatkozó adatok  Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

2 A pályázó pénzügyi 
helyzete  Igen Igen Nem Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Nem 

3 A pályázó 
versenyhelyzetének 
elemzése 

Nem Nem Igen Igen Nem Igen Igen Igen Igen Igen Igen Nem 

4 Tapasztalat uniós 
projektek végrehajtásában  Nem Nem Nem Nem Igen Igen2 Igen Nem Igen Igen Nem Igen 

5 Minőségirányítási 
tanúsítvány (ISO-
tanúsítvány) 
rendelkezésre állása 

Igen Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Nem Nem 

B2 A PROJEKTRE 
VONATKOZÓ 
INFORMÁCIÓK 

            

1 A projekt leírása Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 
2 A tervezett költségvetés 

bontása Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

3 A projekt stratégiai 
alkalmasságának leírása Nem3 Nem Igen Igen Igen Igen Igen3 Nem Igen Igen Igen3 Igen 

4 A projekt hozzájárulása a 
horizontális elvekhez  Igen Nem Igen Nem Igen Igen Igen Nem Igen Igen Igen Igen 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
5 Alternatív 

projektfinanszírozási 
lehetőségek elemzése 

Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem 

6 Pénzügyi előrejelzés 

3 év 3 év Nem 3 év Nem 8 év Nem 

A projekt 
lezárását 

követő első 
évre 

Nem 19 év 4–12 év4 Nem 

C VÉGREHAJTÁS              
C1 KIFIZETÉSI KÉRELMEK             
1 A kifizetési kérelem 

űrlapjainak oldalszáma 2 7 legalább 10 145 3 9 legalább 30 3 2 11 5 17 

2 A kifizetési kérelem 
dokumentációjának 
benyújtási lehetőségei Elektronikus 

és papíralapú Papíralapú Elektronikus Elektronikus Elektronikus Elektronikus 
és papíralapú Elektronikus Elektronikus Elektronikus Elektronikus Elektronikus 

és papíralapú Elektronikus 

3 Az egyes kifizetési 
kérelmekkel együtt 
benyújtandó 
eredményjelentés 

Igen Nem6 Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

C2 IGAZOLÓ 
DOKUMENTUMOK             

1 A kifizetési kérelmekkel 
együtt hány 
dokumentumot kell 
benyújtani 100%-ban 

papíralapon 
100%-ban 

papíralapon 

100%-ban 
elektronikus 

formában 

100%-ban 
elektronikus 

formában 

100%-ban 
elektronikus 

formában 

100%-ban 
elektronikus 

formában 

100%-ban 
elektronikus 

formában 

100%-ban 
elektronikus 

formában 

100%-ban 
elektronikus 

formában 

100%-ban 
elektronikus 

formában 

100%-ban 
papíralapon 

Az igazoló 
dokumentumok 
vizsgálatra szánt 

mintája 
elektronikus 
változatban 

2 
  

A szükséges igazoló 
dokumentumok többek 
között: 

            

 a) számlák Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 
 b) kifizetési igazolás Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Nem 
 c) megvalósítási igazolások Nem Nem Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 
 d) szerződések Igen Nem Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 
 e) könyvelési 

dokumentumok Igen Nem Igen Igen Igen Igen Nem Igen Igen Igen Igen Igen 

 f) egyéb konkrét 
dokumentumok Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Nem 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
3 Az igazoló dokumentumok 

megőrzési időszaka 

2031-ig 
2028. 

december 
31-ig 

10 évvel a 
végleges 
kifizetést 

követően és 
3 évvel az 
operatív 
program 
lezárását 
követően  

Legalább 3 
évvel az 
operatív 
program 
lezárását 
követően, 

vagyis 2028-
ig 

2028. 
december 

31-ig 

5 évvel a 
projekt 

lezárását 
követően 

Legalább 
2027. 

december 
31-ig 

10 évvel a 
projekt 

lezárását 
követően7 

10 évvel a 
projekt 

lezárását 
követően  

2 év8 
2028. 

december 
31-ig 

2 év8 

C3 BESZERZÉSI SZABÁLYOK             
1 A kkv-k mint 

kedvezményezettek által 
követendő részletes 
beszerzési eljárások 
megléte 

Nem9 Nem10 Igen Igen Nem Igen Igen Nem Igen Igen Igen Igen 

1 A projektpályázat végleges oldalszáma a pályázat végleges tartalmától függően eltérhet. 
2 Horvátország esetében a projektek végrehajtásával kapcsolatos tapasztalat bármilyen forrásból, vagyis nem csak uniós forrásból finanszírozott projektekre vonatkozik. 
3 Közvetett módon, mivel a pályázóknak igazolniuk kell az ajánlati felhívásnak való megfelelést (azzal a feltétellel, hogy a felhívás összhangban van az operatív programmal). 
4 A beruházás típusától függően. 
5 A kifizetési kérelem végleges oldalszáma a kérelem végleges tartalmától függően eltérhet. 
6 Csak az egyes kifizetési kérelmekkel együtt kell eredményjelentést benyújtani. 
7 A legutolsó számla dátumától számítva. 
8 Azon számlák Európai Bizottságnak történő benyújtását követő december 31. után két évvel, amelyekben a lezárt projekt végleges kiadásai szerepelnek. 
9 Nincs beszerzési eljárás; ugyanakkor a kedvezményezetteknek igazolniuk kell, hogy a költségek észszerűek. 
10 A kiválasztást dokumentálni kell, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kell kiválasztani. 

Forrás: Számvevőszék, a tagállami hatóságok adatai és a nyilvánosan elérhető dokumentumok alapján. 
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A vizsgált operatív programok 

Szám Tagállam A vizsgált operatív program A program CCI-kódja Prioritási tengely Beruházási prioritás 

1 Ausztria Beruházások Ausztria növekedésébe és foglalkoztatásába 2014–
2020 

2014AT16RFOP001 2. prioritási tengely 3d  

2 Horvátország Versenyképesség és kohézió 2014HR16M1OP001 3. prioritási tengely 3d  

3 Cseh 
Köztársaság 

Vállalkozás és innováció a versenyképességért 2014CZ16RFOP001 3. prioritási tengely 3a  

4 Franciaország FEDER-FSE Lotaringia és Vogézek 2014–2020 operatív program  2014FR16M2OP007/2014FR16M0OP0151 2. prioritási tengely 3a  

5 Németország Szász-Anhalt ERFA 2014–2020 2014DE16RFOP013 2. prioritási tengely 3d  

6 Magyarország Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014HU16M0OP001 1. prioritási tengely 3c  

7 Olaszország ROP Puglia ERFA ESZA 2014IT16M2OP002 3. prioritási tengely 3a  

8 Málta A versenyképes és fenntartható gazdaság előmozdítása a 
kihívásainkkal való szembenézés érdekében 

2014MT16M1OP001 3. prioritási tengely 3d  

9 Lengyelország Regionális operatív program Dolnośląskie vajdaság számára 2014–
2020 

2014PL16M2OP001 1. prioritási tengely 3c  

10 Szlovákia Kutatás és innováció 2014SK16RFOP001 3. prioritási tengely 3a  

11 Spanyolország Andalúzia ERFA 2014–2020 operatív program 2014ES16RFOP003 3. prioritási tengely 3d  

12 Egyesült 
Királyság 

Egyesült Királyság – ERFA Anglia 2014UK16RFOP001 3. prioritási tengely 3d  

1 Ennek az operatív programnak a CCI-kódja 2017-ben 2014FR16M2OP007-ről 2014FR16M0OP015-re változott. 

Forrás: Számvevőszék. 
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IV. melléklet. A Bizottság által a 2014 és 2020 közötti időszakra meghatározott 

egyszerűsítési intézkedések becsült hatása a közigazgatásokat terhelő adminisztrációs 

költségekre és a kedvezményezettekre háruló adminisztratív terhekre 

Egyszerűsítést célzó intézkedés 

A 
közigazgatásokat 

terhelő 
adminisztrációs 

költségekre 
gyakorolt hatás 

(%) 

A 
kedvezményezettekre 
háruló adminisztratív 

terhekre gyakorolt 
hatás 

(%) 

A kohéziós politika szempontjából fontos egyszerűsítési intézkedések (KA, ERFA és ESZA) 
Partnerségi megállapodások váltják fel a nemzeti stratégiai 
referenciakeretet és a nemzeti stratégiai tervet 0,0% 0,0% 

Fokozottabb tematikus koncentráció 0,0% 0,0% 
Közös mutatók és megerősített nyomonkövetési keret 0,5% 0,9% 
A szabályok harmonizációja -0,5% -1,2% 
Arányos kontroll/minimális mértékű helyszíni ellenőrzés -0,6% -0,5% 
E-kohézió a kedvezményezettekkel -1,7% -4,8% 
Egyszerűbb szabályok a jövedelemtermelő projektek esetében -0,6% -2,2% 
A dokumentumok rövidebb megőrzési időszaka -0,3% -0,5% 
Egyszerűsített programmódosítási eljárás 0,0% 0,0% 
A programozási dokumentumok egyszerűsítése 0,0% 0,0% 
A legfontosabb projektekre vonatkozó független minőségi 
jelentés 0,0% 0,0% 

A képzés vagy tudástranszfer nyújtóinak kedvezményezettként 
való kezelése -0,2% -0,1% 

Közösségvezérelt helyi fejlesztés és helyi akciócsoportok 0,1% -0,1% 
Integrált területi beruházások 0,0% 0,1% 
Az irányító hatóságok és az igazoló hatóságok összevonása/a 
kifizető ügynökségek számának csökkentése -0,2% 0,0% 

Vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás 
egyszerűsített költségelszámolás formájában -1,7% -6,3% 

Közös cselekvési tervek 0,0% 0,0% 
Egyszerűsítést célzó intézkedések más alapok (ETHA és EMVA) esetében 
Előlegek 0,1% -0,1% 
A biztosítási fedezetre vonatkozó előlegkritériumok 
meghatározása 0,0% 0,0% 

Gyorsított eljárás a kiválasztási folyamat esetében 0,0% 0,0% 
A kompenzációra vonatkozó külön számítási szabályok 0,0% 0,0% 
Esb-alapok összesen  -5,2% -14,9% 

Forrás: Új egyszerűsítési rendelkezések használata az európai strukturális és beruházási (esb-) alapok 
korai végrehajtási szakaszában, 2017. június 19-i zárójelentés, SWECO, t33 és Spatial Foresight, a 
Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság megbízásából.
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V. melléklet – A jogszabályok és az iránymutató feljegyzések alakulása 
 

  

 
Forrás: Számvevőszék a következő alapján: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance 
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VI. melléklet. A kohéziós politika (ERFA, KA, ESZA, ideértve az IFK-t is) a 2014 és 2020 
közötti időszakban, pénzügyi támogatás, az operatív programok száma, a felhasznált 

mutatók és az irányításban részt vevő hatóságok tagállamonként 
 

 
Megjegyzés: A hatóságok számára vonatkozóan ismertetett számadatok becslések. 

Forrás: Európai Bizottság. 

Tagállam

Uniós alapok 
(ERFA, KA, ESZA, 

többek között 
IFK) millió EUR-

ban

Az uniós 
alapokon belüli 
részesedés %-

ban

Operatív 
programok 

száma

Output- és 
eredménymutat

ók száma

Irányító 
hatóságok/közreműködő 

szervezetek/igazoló 
hatóságok/ellenőrző 

hatóságok száma 
(becslés)

A hatóságok 
teljes számán 

belüli részarány

AT 978 0,3% 2 95 32 2,4%
BE 2 021 0,6% 7 227 37 2,7%
BG 7 423 2,1% 8 423 49 3,6%
CY 702 0,2% 2 99 9 0,7%
CZ 21 643 6,2% 8 399 15 1,1%
DE 18 269 5,2% 32 1 106 132 9,7%
DK 413 0,1% 2 58 10 0,7%
EE 3 535 1,0% 1 191 14 1,0%
ES 27 942 8,0% 45 756 89 6,6%
FI 1 304 0,4% 3 97 20 1,5%
FR 14 763 4,2% 40 1 366 323 23,8%
GR 15 275 4,4% 18 702 33 2,4%
HR 8 463 2,4% 2 282 24 1,8%
HU 21 544 6,2% 7 382 10 0,7%
IE 1 020 0,3% 3 86 4 0,3%
IT 31 686 9,1% 51 1 433 115 8,5%
LT 6 709 1,9% 1 288 31 2,3%
LU 40 0,0% 2 32 4 0,3%
LV 4 418 1,3% 1 244 3 0,2%
MT 708 0,2% 3 119 5 0,4%
NL 1 015 0,3% 5 103 10 0,7%
PL 76 866 22,0% 22 1 511 89 6,6%
PT 21 343 6,1% 12 450 66 4,9%
RO 22 541 6,5% 7 439 62 4,6%
SE 1 764 0,5% 11 150 5 0,4%
SI 3 012 0,9% 1 234 18 1,3%
SK 13 768 3,9% 7 467 35 2,6%
UK 10 974 3,1% 12 401 16 1,2%
TC 9 239 2,6% 76 1 874 98 7,2%
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VII. melléklet. Rövidítések 

AA Ellenőrző hatóság (audit authority) 
CA Igazoló hatóság (certifying authority) 
COSME A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat 

segítő európai uniós program 
CPR Közös rendelkezésekről szóló rendelet (Common Provisions Regulation) 
DG Főigazgatóság (Directorate-General) 
DG EMPL A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás 

Főigazgatósága 
DG REGIO Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság 
EGESIF Az európai strukturális és beruházási alapokkal foglalkozó szakértői 

csoport (Expert Group on European Structural Investment Funds) 
ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap 
Esb-alapok Európai strukturális és beruházási alapok 
ESZA Európai Szociális Alap 
ETC Európai területi együttműködés 
EU Európai Unió 
EUMSZ Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
GBER Általános csoportmentességi rendelet 
HLG Magas szintű munkacsoport (High-level Group) 
IAS Belső Ellenőrzési Szolgálat (Internal Audit Service) 
IH Irányító hatóság 
KA Kohéziós Alap 
Kkv Kis- és középvállalkozás 
KSZ Közreműködő szervezet 
OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
OP Operatív program 
PA Partnerségi megállapodás (partnership agreement) 
REFIT A célravezető és hatályos szabályozás programja (Regulatory Fitness and 

Performance Programme) 
RSB Szabályozói Ellenőrzési Testület (Regulatory Scrutiny Board) 
SCM Standard költségmodell (Standard Cost Model) 
SCO Egyszerűsített költségelszámolás (Simplified Cost Option) 
TPK Többéves pénzügyi keret 
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VIII. melléklet. Glosszárium 

Állami támogatás a közhatóság által magánvállalkozásoknak nyújtott közvetlen vagy 

közvetett pénzügyi támogatás bármely formája. Az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) a közös piacon belül általában csak kellően indokolt esetben engedi meg 

az állami támogatást. Az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok határozzák meg, 

hogy az ilyen támogatás mikor nem torzítja a versenyt (illetve mikor nem áll fenn ilyen 

veszély). A tagállamok által nyújtott állami támogatások e szabályokkal való 

összeegyeztethetőségének értékelése a Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az 

Európai Bizottság eljárási döntéseit és intézkedéseit a Törvényszék és az Európai Bíróság 

felülvizsgálhatja. 

A beavatkozási logika a felmért szükségletek, a célkitűzések, a (tervezett és allokált) inputok, 

a (megcélzott és elért) outputok, valamint a (tervezett és tényleges) eredmények közötti 

kapcsolat. 

Az egyszerűsített költségelszámolás (SCO) az 1303/20131/EU rendelet 67. cikkének b), c) és 

d) pontjában meghatározott három finanszírozási típus: átalányalapú egységköltség, 

egyösszegű átalány vagy átalányalapú finanszírozás. 

Az ellenőrző hatóságok (AA-k) bizonyosságot nyújtanak a Bizottság számára az adott 

operatív program irányítási rendszereinek és belső kontrolljának eredményes működéséről 

(és ebből következően az igazolt kiadás jogszerűségéről és szabályszerűségéről). Az ellenőrző 

hatóságok általában kancelláriák, pénzügyminisztériumok (vagy minisztériumi felügyelet 

alatt működő belső ellenőrzési szervek), más minisztériumok vagy legfőbb ellenőrző 

intézmények főosztályai. Működésüket tekintve függetlennek kell lenniük az alapokat kezelő 

szervektől. Az ellenőrző hatóság a rendszer- és művelet-ellenőrzésekre vonatkozó 

megállapításairól jelentést tesz az érintett operatív program irányító és igazoló hatóságának. 

Évente egyszer, éves kontrolljelentésében beszámol éves munkájáról a Bizottságnak. Ha az 

ellenőrző hatóság úgy véli, hogy az irányító hatóság nem tette meg a megfelelő korrekciós 

intézkedéseket, erre fel kell hívnia a Bizottság figyelmét. 

Az előzetes feltételrendszerek előírják, hogy a tagállam teljesítsen bizonyos feltételeket, 

mielőtt bármilyen forrásban részesülne az európai strukturális és beruházási alapokból. A 
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2014–2020-as programozási időszak operatív programjainak elkészítése során a 

tagállamoknak értékelniük kellett e feltételek meglétét. Amennyiben a feltételek nem 

teljesültek, cselekvési terveket kellett készíteniük azok 2016. december 31-ig történő 

teljesítéséhez. 

Az európai strukturális és beruházási (esb-) alapok öt különálló alapból állnak, amelyek az 

Unió-szerte történő intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiájának, 

valamint az alapok egyedi küldetésének megvalósítását támogatják, a többéves pénzügyi 

keret hétéves költségvetési időszakára meghatározott szakpolitikai keretek mellett. Ezek az 

alapok a következők: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA); Európai Szociális Alap 

(ESZA); Kohéziós Alap (KA); Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA); valamint 

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA). 

Az igazoló hatóság (CA) első szintű ellenőrzéseket végez az irányító hatóságok által 

bejelentett kiadásokra vonatkozóan, és igazolja, hogy ezek a kiadások jogszerűek és 

szabályszerűek. 

Az irányító hatóság (IH) a tagállam által egy adott operatív program irányítására kijelölt 

országos, regionális vagy helyi közigazgatási szerv, vagy más közjogi vagy magánjogi 

szervezet. Feladatai közé tartozik a támogatandó projektek kiválasztása, a projektek 

végrehajtásának nyomon követése, valamint a Bizottság felé történő beszámolás pénzügyi 

szempontokról és az elért eredményekről. Az irányító hatóság egyben az a szerv, amely a 

Bizottság, az Európai Számvevőszék vagy a tagállam valamely hatósága által elvégzett 

ellenőrzést követően pénzügyi korrekciókat szab ki a kedvezményezettekre. 

A közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az 

Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az 

Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 

és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
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A közreműködő szervezet (KSZ) bármely közjogi vagy magánjogi intézmény, amely egy 

irányító hatóság illetékessége alatt jár el, vagy ilyen hatóság nevében lát el feladatokat a 

műveleteket végrehajtó kedvezményezettek vonatkozásában. 

Az operatív program (OP) határozza meg egy tagállam prioritásait és konkrét célkitűzéseit, 

valamint azt, hogy az esb-alapokból származó forrásokat (uniós, tagállami köz-, illetve magán 

társfinanszírozás) miként használják fel az adott – jelenleg hétéves – időszakban a projektek 

finanszírozására. Ezeknek a projekteknek hozzá kell járulniuk az operatív program prioritási 

tengelyének szintjén meghatározott bizonyos számú célkitűzés teljesüléséhez. Az operatív 

programot a tagállam készíti el, és azt az uniós költségvetésből történő kifizetések 

folyósítása előtt a Bizottságnak jóvá kell hagynia. Az operatív programokat a tárgyidőszakban 

csak mindkét fél egyetértésével lehet módosítani. 

A partnerségi megállapodás (PA) az Európai Bizottság és az egyes tagállamok között a 2014–

2020-as programidőszakra hatályba lépett megállapodás. Kifejti, hogy a tagállami hatóságok 

hogyan tervezik felhasználni az európai strukturális és beruházási alapok által nyújtott 

finanszírozást, és felvázolja az egyes országok stratégiai céljait és beruházási prioritásait, 

összekapcsolva azokat az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 

stratégia általános céljaival. Tartalmazza továbbá az előzetes feltételrendszer és a 

teljesítménymenedzsment-keretrendszer részletes jellemzőit. Az egyes megállapodásokat a 

Bizottsággal folytatott párbeszéd keretében az érintett tagállam dolgozza ki, és a Bizottság 

fogadja el. 

A prioritási tengely valamely operatív program stratégiájának egyik prioritása, amely 

egymáshoz kapcsolódó, műveletcsoportot alkotó és konkrét, mérhető célokkal rendelkező 

műveleteket foglal magában. 

A teljesítménykeret a tagállamok által az operatív programokon belüli egyes prioritási 

tengelyekre vonatkozóan kiválasztott mutatók együttese számára meghatározott 

részcélokból és célértékekből áll, a technikai segítségnyújtási prioritási tengelyek és a kkv-

kezdeményezés keretében támogatott programok kivételével. 

A túlszabályozás olyan további szabályokat és szabályozási kötelezettségeket jelent, amelyek 

túllépnek az európai strukturális és beruházási alapokra (esb-alapok) vonatkozóan európai 
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uniós (EU) szinten meghatározott követelményeken. A túlszabályozás tovább bontható „aktív 

túlszabályozásra” és „passzív túlszabályozásra”. Az „aktív túlszabályozás” olyan további 

adminisztratív eljárásokat és szabályozási kötelezettségeket jelent, amelyek túllépnek az 

európai uniós (EU) szinten meghatározott esb-követelményeken, míg „passzív 

túlszabályozásra” akkor kerül sor, ha a nemzeti, regionális vagy helyi szereplők elmulasztják az 

esb-rendeletekben javasolt egyszerűsítési intézkedések alkalmazását. 
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