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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2019. június 20. 

Európai Számvevőszék: Fokozni kell az uniós 
kohéziós kiadások teljesítményorientáltságát 

Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett tájékoztatója szerint komolyabb erőfeszítéseket 
kell tenni az eredményesség és hatékonyság hangsúlyosabb beépítésére az Unió kohéziós 
politikájába. A Számvevőszék úgy véli, hogy a jogszabályok kialakításában e cél érdekében tett 
lépéseket nem mindig követték eredményes gyakorlati intézkedések. Több olyan területet 
határoz meg, ahol van még javítanivaló, a stratégiai tervezéstől és a szakpolitikai végrehajtástól 
a monitoringig és értékelésig. Arra is figyelmeztet, hogy a fokozott egyszerűsítés – több előnye 
mellett – a 2021–2027-es programozási időszak kohéziós kiadásai kapcsán csökkentheti a 
teljesítményre fordított figyelmet. 

Az Unió 140 milliárd eurós éves költségvetésének közel egyharmadát fordítják a kohéziós 
politikára. A Bizottság véleménye szerint a kohéziós kiadások teljesítményorientáltságának 
biztosítása a 2014–2020-as programozási időszak egyik legfontosabb eleme. Egyben ez a 
Bizottság 2021–2027-es programozási időszakra vonatkozó jogalkotási javaslatait megalapozó 
egyik fő célkitűzés. 

„Áttekintésünk középpontjában az a 14 vezérelv szerepel, amelyeket az évek során végzett 
kiterjedt ellenőrzési munkánk során alakítottunk ki. Úgy véljük, e vezérelvek kulcsfontosságúak 
ahhoz, hogy az Unió kohéziós politikája teljesítményközpontúbb legyen – nyilatkozta Iliana 
Ivanova, a tájékoztatóért felelős számvevőszéki tag. – Noha történtek kedvező fejlemények a 
jogalkotási keretben, számos területen – többek között a stratégiai tervezés, a szakpolitikai 
végrehajtás és a fenntarthatóság biztosítása terén – akad még javítanivaló.” 

A tájékoztató az Unió azon erőfeszítéseinek alakulását veszi górcső alá, amelyek a kohéziós 
kiadások teljesítményorientáltságának növelésére irányulnak. Összességében a számvevők 
üdvözlik az utóbbi években elért haladást – többek között azt, hogy a Bizottság lépéseket tett 
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annak érdekében, hogy a jogszabályok kidolgozása során meghatározzák a jó teljesítményt és az 
eléréséhez szükséges feltételeket, valamint azt, hogyan kell mérni és értékelni a teljesítményt, 
illetve hogyan kell beszámolni arról. E szempontok gyakorlati végrehajtása azonban nem minden 
esetben volt eredményes. 

A Bizottság következő, 2021–2027-es programozási időszakra vonatkozó javaslatait illetően a 
számvevők elismeréssel szóltak a teljesítménymérési keret megerősítésére tett erőfeszítésekről, 
illetve arról, ahogy az uniós pénzeszközöket a legnagyobb hatás elérésére lehetőséget adó 
területekre irányítják. Ugyanakkor rámutatnak az Európa 2020 stratégia sikerét biztosítani 
hivatott uniós szintű stratégia hiányára, illetve annak kockázatára, hogy a programok 
felülvizsgálata során nem veszik figyelembe a teljesítménnyel kapcsolatos szempontokat. 

Végezetül a Számvevőszék hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Európai Parlament és a 
Tanács kellő időben elfogadja a jogalkotási keretet, mivel a végrehajtás során felmerülő 
halmozódó késedelmek, valamint az egymással átfedésben lévő támogathatósági időszakok miatt 
a tagállamok figyelme a teljesítménnyel kapcsolatos szempontokról, az uniós pénzek kárba 
veszését elkerülendő, azok mielőbbi elköltése felé tolódik el. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Unió kohéziós politikájának célja az uniós régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentése 
a kiegyensúlyozott gazdasági, társadalmi és területi fejlődés elérése érdekében. E szakpolitikára 
megközelítőleg 350 milliárd eurót fordítanak, ami a 2014–2020-as időszak uniós költségvetésének 
egyharmada. 
A „tájékoztató” egy adott szakpolitikai területről készített leíró-elemző jellegű dokumentum, 
amely ellenőrzési megállapításokat nem tartalmaz. A gondos pénzgazdálkodásra vonatkozó 
beszámolási feladatával összhangban a Számvevőszék jelentősen hozzájárult a 
teljesítményorientáltság megvalósulása felé tett lépésekhez. Az e tájékoztatóban közölt elemzés 
az elmúlt évtizedben a kohézió területén végzett kiterjedt ellenőrzési munkán (69 jelentés) 
alapul, amit egyéb forrásokból származó elemzések egészítenek ki. 

„A teljesítményorientáltság megvalósítása a kohéziós politika terén” című számvevőszéki 
tájékoztató 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 

 

 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/ecadefault.aspx

	Európai Számvevőszék: Fokozni kell az uniós kohéziós kiadások teljesítményorientáltságát

