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Európai Számvevőszék: a vidékfejlesztés területén bevezetett
új költségelszámolási módszerek előrelépést jelentenek, de
szélesebb körben kellene alkalmazni azokat a tagállamokban
Az Európai Számvevőszék jelentése szerint a vidékfejlesztési projektekre vonatkozó új
költségtérítési módszerek könnyebbséget jelentenek a kedvezményezettek és a kérelmeket
feldolgozók számára, de szélesebb körben kellene alkalmazni azokat. Az egyszerűsített
költségelszámolási módszerek kiegészítik a ténylegesen felmerült költségeken alapuló régebbi
rendszert, amely nehezen kezelhető és hibakockázatot hordoz. A tagállamok immár három
ilyen kiegészítő módszer – az átalányalapú egységköltség, az egyösszegű átalány és az
átalánykulcsos finanszírozás – közül választhatnak.
A számvevők megvizsgálták, hogy az új módszerek egyszerűsítik-e az adminisztrációt, biztosítják-e
a gazdaságosság elvének érvényre juttatását, széles körben alkalmazzák-e őket, valamint javítjáke a szakpolitikai célokra történő összpontosítást.
Megállapításuk szerint e módszerek egyszerűsítették az adminisztrációt, megkönnyítették a
kedvezményezettek számára a kérelmek benyújtását, és időt takarítottak meg az adminisztratív
ellenőrzések során. Az egyszerűsített költségelszámolási módszerek révén korlátok között lehet
tartani a projektköltségeket, de csak akkor, ha a módszerek megfelelő szinten vannak
meghatározva, valamint igazságos, méltányos és ellenőrizhető módszertanon alapulnak. Az
egyszerűsített költségelszámolási módszerek azonban nem vezetnek az eredményekre való
fokozott összpontosításra. Ezenkívül nincs meghatározva, hogy a tanúsító szervek milyen
szerepet játsszanak e módszerek ellenőrzésében, ami kockázatot jelent.
A számvevők szerint a módszerek alkalmazása csökkentheti az adminisztratív terheket, mivel nem
szükséges minden egyes eurót visszakövetni az egyes igazoló dokumentumokig. A
kedvezményezettek kevesebb dokumentumot nyújtanak be, a tagállami hatóságoknak pedig
kevesebb dokumentumot kell ellenőrizniük. Az új módszerek alkalmazási köre azonban a
vidékfejlesztési projektek sokfélesége és az alkalmazásukhoz szükséges beruházások miatt
korlátozott.
„Ezek az új módszerek egyelőre a vidékfejlesztési kiadásoknak csak kis részére alkalmazhatók, –
jelentette ki João Figueiredo, a jelentésért felelős számvevőszéki tag – és sikerük attól függ,
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. A jelentés teljes szövege itt
tölthető le: www.eca.europa.eu.
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hogy a Bizottság milyen iránymutatást nyújt és a tagállamok mennyire hajlandóak alkalmazni az
új finanszírozási módokat.”
A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi az Európai Bizottságnak:
•
tegye naprakésszé az egyszerűsített költségelszámolási módszerekre vonatkozó
iránymutatását, hogy az a módszertanok kidolgozásának fő alapelveire is kiterjedjen;
•
pontosítsa, hogy ki köteles ellenőrizni az új költségelszámolási módszerekre vonatkozó
módszertant és számításokat;
•
vizsgálja meg további opcionális, készen alkalmazható egyszerűsített költségelszámolási
módszerek kidolgozásának lehetőségét, valamint aktualizálja a kontrollok
fogalommeghatározásait;
•
vizsgálja meg a költségek megtérítésén alapuló kifizetésekről az eredmények alapján
történő kifizetésekre történő átállás lehetőségeit.

A szerkesztők figyelmébe
Az uniós vidékfejlesztési politika célja a vidéki térségek támogatása abban, hogy megfeleljenek
egy sor gazdasági, környezeti és szociális kihívásnak. Az Unió évente mintegy 14 milliárd eurót
fordít erre a szakpolitikára. A vidékfejlesztési kiadások a közös agrárpolitika kiadásainak mintegy
25%-át teszik ki. A tagállami társfinanszírozás mértéke további évi 7 milliárd euró.
A vidékfejlesztési kiadások mintegy fele esetében a kifizetés a megművelt terület nagyságán vagy
az állatok számán alapul. A fennmaradó rész esetében a támogatás a végzett tevékenységekhez
vagy a kedvezményezettnél felmerült költségekhez kapcsolódó rögzített vagy százalékos kulcsok
alapján meghatározott összegek formájában történhet.
„A vidékfejlesztési projektek finanszírozásának új lehetőségei: egyszerűbbek, de nem kellően
eredményorientáltak” című, 11/2018. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a
Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu).
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