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Európai Számvevőszék: a javaslat egyszerűbb, rugalmasabb
szabályokat tartalmaz a kohéziós alapokra vonatkozóan a 2020
utáni időszakra, de további biztosítékokra van szükség
Az Európai Számvevőszék által ma közzétett vélemény szerint az uniós kohéziós alapokra vonatkozó új tervek
a kiadások egyszerűbb és rugalmasabb elszámolását teszik lehetővé. Mindazonáltal a számvevők egy sor
javaslatot tesznek arra vonatkozóan, hogy miként lenne biztosítható, hogy a tagállami kiadások tényleges
hatást fejtsenek ki és megfeleljenek a szabályoknak.
A 2021–2027-es időszakra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló javaslat hatálya hét, a
regionális fejlesztéshez és munkahelyteremtéshez, a biztonsághoz és határvédelemhez, valamint a migránsok
uniós tagállamokban történő támogatásához kapcsolódó beruházásokat támogató alapra terjed ki. Az alapok
összege mintegy 360 milliárd euró, ami a 2021–2017-es időszak teljes uniós költségvetésének közel harmadát
jelenti. A rendelet közös szakpolitikai célokat tűz ki, meghatározza a források tagállamok közötti elosztását,
valamint szabályokat ír elő a szakpolitikai programozásra és végrehajtásra vonatkozóan.
Átfogó értékelésünk azt mutatja, hogy az Európai Bizottság javaslata sikeresen egyszerűsítette a jogszabály
szövegét, de nem került nagyobb hangsúly az értékarányosságra és az elszámoltathatósági mechanizmusok egy
része jelentősen gyengült – jelentette ki Iliana Ivanova, a véleményért felelős számvevőszéki tag. – 58 ajánlást
teszünk a jogalkotók és a Bizottság számára, amelyek – elfogadásuk esetén – eredményesebb és hatékonyabb
kohéziós politikához vezetnek majd.
A Számvevőszék a véleményében üdvözli az Európai Bizottság kitartó egyszerűsítési törekvéseit, amelyek –
megfelelő végrehajtásuk esetén – csökkenthetik az adminisztratív terheket és a forrásfelhasználásról az
eredményekre helyezhetik át a hangsúlyt. A rendelet számos rendelkezése azonban nem egyértelmű, ami eltérő
értelmezésekhez vezethet, és a számvevők szerint a jogbiztonságra is kihatással lehet. A számvevők arra
figyelmeztetnek, hogy az egyszerűsítés nem vezethet a szabályok be nem tartásának nagyobb kockázatához és
nem akadályozhatja a korlátozottan rendelkezésre álló uniós források optimális felhasználását.

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott véleményről.
A vélemény teljes szövege itt tölthető le: www.eca.europa.eu
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A dokumentum megjegyzi továbbá, hogy a Bizottság öt magas szintű szakpolitikai célkitűzést javasol ahelyett,
hogy a kiadásokat az Unió egészére kiterjedő stratégiához kapcsolná. E célkitűzések kialakítása azonban nem úgy
történt, hogy azokat uniós szinten mérhető eredményekként vagy célértékekként lehetne alkalmazni.
A számvevők szerint ezért a javasolt reformok a gyakorlatban még a 2014–2020-as időszaknál is kevesebb
hangsúlyt fektetnének a teljesítményre.
A számvevők hangsúlyozzák, hogy a rendeletjavaslat további felelősségeket hárítana a tagállamokra az uniós
források kezelésével és ellenőrzésével kapcsolatban. Arra figyelmeztetnek továbbá, hogy a Bizottságnak az uniós
források tagállami elköltése feletti felügyeleti jogkörének korlátozása vagy adott esetben megszüntetése
veszélyeztetheti az elmúlt években a szabálytalan és nem eredményes kiadásoknak a kohézió területén történő
csökkentésében elért előrehaladást.
A szerkesztők figyelmébe
2018. május 29-én a Bizottság közzétette hét uniós alapnak a következő, 2021–2027 közötti programozási
időszakra vonatkozó közös rendelkezéseiről szóló rendelettervezetét. Ez a hét alap az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), a Kohéziós Alap (KA), az Európai Tengerügyi és
Halászati Alap (ETHA), a Menekültügyi és Migrációs Alap (MMA), a Belső Biztonsági Alap (BBA) és a
Határigazgatási és Vízumeszköz (HAVE). Ezeknek az alapoknak az irányításáért a Bizottság és a tagállamok
megosztva viselik a felelősséget.
Az Európai Számvevőszék pénzügyi hatással járó – új vagy felülvizsgált – jogszabályokra irányuló javaslatok
véleményezésével is hozzájárul az uniós pénzgazdálkodás javításához. Ezek a vélemények az Unió külső
ellenőreként a jogalkotási javaslatokról készített független értékelések.
A Bizottság javaslatának jogalapját figyelembe véve ezekben az esetekben kötelező konzultációt folytatni a
Számvevőszékkel.
A közös rendelkezésekről szóló végleges jogszabályt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, az Unió
társjogalkotóinak kell majd elfogadniuk. Az általunk közzétett vélemény a Bizottság javaslatával kapcsolatos
módosító indítványok alapjául szolgálhat.
AZ Európai Számvevőszék november 7-én véleményt tesz közzé a 2020 utáni időszakra vonatkozó KAP-reformról.
A közös rendelkezésről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatról szóló 6/2018. sz. számvevőszéki vélemény
jelenleg angol nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu) –; a többi nyelvi változatot szintén
hamarosan közzétesszük.
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