HU
Sajtóközlemény

Luxembourg, 2016. február 16.

Európai Számvevőszék: A Görögországnak nyújtott
technikai segítség összpontosuljon a „fenntartható
reformokra”
Az Európai Számvevőszék szerint a Görögországhoz hasonlóan válsághelyzetben lévő
országoknak nyújtott technikai segítségnek a fenntartható reformokra és a működési
folytonosság támogatására kellene összpontosulnia, erősítve a nemzeti közigazgatási
kapacitást. Az Európai Bizottság által 2011-ben létrehozott Görögország-munkacsoportról szóló
új jelentésben ellenőreink azt javasolják, hogy a jövőben az ilyen szervek jól meghatározott
célokkal rendelkező stratégiára alapozzanak, a segítségnyújtáson belül pedig állapítsanak meg
prioritásokat és összpontosítsanak azokra.
A munkacsoport figyelmének középpontjában a következők álltak: a görög közigazgatás reformja, az
adórendszer javítása, és visszatérés a növekedéshez az üzleti környezet ösztönzése révén. Ellenőreink
megvizsgálták, hogy a munkacsoport teljesítette-e megbízatását, és hogy a segítségnyújtás
ténylegesen előremozdította-e a reformok ügyét. Bizonyítékokra az ellenőrök a Bizottság, egyes
szolgáltatók, görög kormányzati szervek és más érintettek felkeresésével tettek szert.
„A munkacsoport ugyan hasznosnak bizonyult a technikai segítségnyújtás összetett folyamatának
lebonyolítójaként, ám voltak hiányosságok egyes projektek kialakításában, és a munkacsoport csak
vegyes eredményeket ért el a reformfolyamatra gyakorolt hatását tekintve” – jelentette ki Baudilio
Tomé Muguruza, a jelentésért felelős számvevőszéki tag.
Ellenőreink megállapítása szerint a görög hatóságoknak nyújtott technikai segítség teljesítése a
munkacsoport megbízatásának megfelelően történt, de ez nem mindig vitte kellően előre a reformok
ügyét; ezt azonban a változékony görög politikai helyzet keretében kell szemlélni. Mivel sürgősen
kellett reagálni, a munkacsoportot igen gyorsan, az egyéb lehetőségek kimerítő elemzése és külön
költségvetés nélkül hozták létre. A munkacsoportnak nem volt a segítségnyújtás teljesítését vagy a
versengő prioritások közötti döntést segítő egységes átfogó stratégiai dokumentuma.
A segítségnyújtás releváns és a program követelményeivel nagyjából összhangban lévő volt, s a
munkacsoport rugalmas és diverzifikált rendszert alakított ki a technikai segítségnyújtás céljaira. A
projektek szintjén azonban voltak hiányosságok: a szolgáltatók kiválasztásának eljárásai nem mindig
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről.
A jelentés teljes szövege letölthető: www.eca.europa.eu.
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alapultak a lehetséges alternatívák alapos elemzésén, néhány hosszú távú segítségnyújtási szerződés
pedig nem nevezte meg egyértelműen a teljesítendő szolgáltatásokat.
Ellenőreink megállapítása szerint az előrehaladást figyelemmel kísérő monitoringrendszer
eredményes volt, de az erősen eltért, hogy a külső szolgáltatók munkáját milyen terjedelemben
ellenőrizték. Ráadásul sem arra, hogy a görög hatóságok miként valósították meg az ajánlásokat, sem
pedig a technikai segítségnyújtás tágabb értelemben vett hatásaira nem terjedt ki szisztematikus
monitoring.
A reformok általános előrehaladására gyakorolt hatás vegyes volt, mivel azok végrehajtása egyrészt
kívül esett a munkacsoport hatáskörén, másrészt számos külső tényező befolyásolta. A strukturális
kiadások terén haladást lehetett elkönyvelni, ám a közigazgatásban és az adóreform terén a technikai
segítségnyújtás csak részben volt eredményes.

Ajánlások
Ellenőreink azt javasolják, hogy a technikai segítségnyújtásban közreműködő minden szerv jól
meghatározott célokkal rendelkező stratégiára alapozzon; a segítségnyújtásban állapítsanak meg
prioritásokat és azt a hatályos jogszabályokkal összhangban hajtsák végre; összpontosítsanak a
nemzeti közigazgatási kapacitás erősítésére, szem előtt tartva a működési folytonosságot és a
reformok fenntarthatóságát.
Ajánlják még, hogy a Bizottság:
hozzon létre egy külső szakértőkből álló bázist, amelynek tagjait eseti alapon be lehet vetni a
•
tagállamok technikai segítségnyújtási projektjeiben;
a módszertani egységesség, illetve a szakpolitikai koordinációhoz szükséges erőfeszítések
•
csökkentése érdekében optimalizálja a technikai segítségnyújtásban együttműködő partnereinek
számát;
•
összehasonlító elemzés alapján válassza ki a szolgáltatókat, és határozza meg pontosan a
technikai segítségnyújtás során elvárt teljesítések körét;
biztosítsa, hogy a technikai segítségnyújtás végrehajtása rendszeres monitoring és értékelés
•
tárgya legyen, és hogy a tanulságokat visszacsatolják a folyamatba.

A szerkesztők figyelmébe
Görögország 2010 tavaszán, amikor súlyos pénzügyi válsággal nézett szembe, pénzügyi segítséget kért
a nemzetközi közösségtől. Válaszképpen az euróövezet tagállamai és az IMF gazdasági kiigazítási
programot vezettek be. 2011 nyarán az Európai Bizottság a Görögország-munkacsoport nevű
szervezet koordinálásával technikai segítségnyújtási programot indított a Bizottság és a görög
hatóságok által elfogadott reformok végrehajtásának segítésére. A munkacsoport a gazdasági
kiigazítási programok által megkövetelt reformok végrehajtásának támogatására és az uniós források
felhasználásának felgyorsítására összpontosított. A technikai segítségnyújtást a munkacsoport
munkatársai, valamint más tagállamok közszolgálatából, nemzetközi szervezetektől és a
magánszektorból érkezett szakértők végezték. A segítségnyújtás különböző formákat öltött, pl.
tartósan kirendelt szakértők által a görög hatóságoknak folyamatosan nyújtott támogatás,
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tanulmányok, jelentések, szakmai műhelytalálkozók.

„A Görögországnak nyújtott technikai segítség javításához több figyelmet kell fordítani az
eredményekre” című 19/2015. sz. különjelentés elérhető az Unió 23 nyelvén.
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