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Európai Számvevőszék: a vidéki infrastrukturális
beruházásokra fordított forrásokkal jóval többet is el
lehetne érni
Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint a vidéki térségek fejlesztését
szolgáló uniós finanszírozású projektek (pl. útépítés, vízellátási rendszerek, iskolák és más
létesítmények) értékarányossága kívánnivalót hagy maga után. Noha számos ilyen
vidékfejlesztési projekt pozitívan járult hozzá a vidéki területekhez, a Számvevőszék szerint a
rendelkezésre álló forrásokkal „sokkal többet” lehetett volna elérni.
2007 és 2013 között a vidékfejlesztési programok keretében 13 milliárd euró összegű uniós
forrást különítettek el a vidéki infrastrukturális beruházásokra. Ez tagállami forrásokból közel
19 milliárd euróra egészült ki. A finanszírozás célja a gazdasági növekedés fellendítése, a vidéki
területek vonzóbbá tétele, továbbá az ilyen területek és a főbb infrastruktúrák közötti
kapcsolódás megerősítése volt. Ezek a beruházások számos egyéb uniós, nemzeti, regionális és
helyi szinten rendelkezésre álló finanszírozási forrásból is részesülhetnek támogatásban.
A Számvevőszék jelentésében azt vizsgálta, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok
értékarányosan használták-e fel a forrásokat az intézkedések megvalósításakor. Öt tagállamot
kerestünk fel: Németországot, Spanyolországot, Olaszországot, Lengyelországot és Romániát.
Noha az egyes infrastrukturális projektek pozitívan járultak hozzá a vidéki területekhez, a
számvevők megállapították, hogy a tagállamok és a Bizottság – megosztott irányítás keretében –
csak korlátozott mértékű értékarányosságot tudtak elérni.
„Az Európai Bizottság és a tagállamok nagyszámú vidéki infrastrukturális projekt esetében
megosztva viselik a felelősséget,” – jelentette ki Nikolaos Milionis, a jelentésért felelős
számvevőszéki tag – „sokkal többet lehetne elérni, ha a hatékonyabban működnének együtt.”
A tagállamok nem minden esetben indokolták meg egyértelműen az uniós vidékfejlesztési alapok
felhasználásának szükségességét, valamint a párhuzamos finanszírozás elkerülésére
összpontosítottak ahelyett, hogy eredményes koordinációra törekedtek volna a többi alappal.
Nem foglalkoztak hatékonyan annak a kockázatnak a kezelésével, hogy a projektek adott esetben
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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uniós finanszírozás nélkül is megvalósultak volna, de néhány jó gyakorlatra is fény derült.
A kiválasztási eljárások a forrásokat nem a legköltséghatékonyabb és leginkább fenntartható
projektek felé irányították, míg az adminisztratív folyamatban előforduló hosszú késedelmek
csökkentették az intézkedések hatékonyságát és eredményességét.
Gyakran nem állt rendelkezésre megbízható információ arra vonatkozóan, hogy milyen tényleges
eredményeket tudtak elérni, és ez megnehezítette a jövőbeni szakpolitika megfelelő irányba
terelését és a költségvetés eredményorientált kezelését.
A számvevők szerint azonban 2012 óta a Bizottság proaktívabb és jobban koordinált
megközelítést alkalmaz. Amennyiben ezt megfelelően végrehajtják, akkor a 2014–2020-as
időszakban javulás fog bekövetkezni a pénzgazdálkodás területén. Azonban a számvevők arra
figyelmeztetnek, hogy a források koordinálása és a teljesítménnyel kapcsolatos információk terén
valószínűleg továbbra is maradnak fenn hiányosságok.
Az Európai Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi:
A tagállamok összehangoltabban közelítsék meg a vidéki infrastruktúra támogatását, és ennek
során számszerűsítsék a szükségleteket és a finanszírozási réseket, továbbá a projektekre
vonatkozó világos, konkrét célkitűzésekkel indokolják a vidékfejlesztési intézkedések
alkalmazását. Ezenkívül gondoskodjanak arról, hogy a legköltséghatékonyabb projektek
kerüljenek kiválasztásra, a fenntarthatósággal kapcsolatos követelmények megállapításakor
vegyék figyelembe a beruházások hasznos élettartamát, továbbá ésszerű határidőket tartsanak
be a pályázatok és a kifizetési kérelmek feldolgozásához.
A Bizottság építsen az eredményes koordináció érdekében tett első lépésekre, és végezzen
értékelést az infrastrukturális beruházásokhoz felhasználandó különböző uniós alapok egymást
kiegészítő jellegéről.
A kiadások eredményszemléletű kezelése érdekében a Bizottság és a tagállamok gyűjtsenek
időszerű, releváns és megbízható adatokat.

„A vidéki infrastruktúrára nyújtott uniós támogatások: az ár-érték arány sokkal jobb lehetne” című
25/2015. sz. különjelentés elérhető az Unió 23 nyelvén.
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