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Európai Számvevőszék: A kohéziós források felhasználása 
nem válhat öncéllá 
Az Európai Számvevőszék közelmúltban közzétett jelentése szerint az Európai Bizottságnak és a 
tagállamoknak eredményesebben kellene felhasználniuk a kohéziós finanszírozást. A 
számvevők figyelmeztetése szerint a jogi keret késedelmes véglegesítése és a kiadási tervek 
lassú kidolgozása miatt nyomás nehezedik a nemzeti közigazgatásokra, hogy gyorsan 
használják fel a forrásokat, ami néha a teljesítmény rovására megy. Egyes programok kiadási 
nehézségei kapcsán a Bizottság csak késve cselekedett, viszont mind a bizottsági, mind a 
tagállami intézkedések pozitív hatást gyakoroltak a forrásfelhasználásra.  

A kohéziós forrásokat hétéves kiadási időszakra irányozzák elő a tagállamoknak, majd 
meghatározott időn belül felhasználandó éves költségvetési előirányzatként bocsátják azok 
rendelkezésére. A számvevők a 2007–2013-as időszak kiadásait vizsgálták, valamint azt, hogy a 
tagállamok a Bizottság támogatásával milyen intézkedéseket tettek a forrásfelhasználás 
serkentésére a megállapítottan problémás területeken. Ebben az időszakban az EU28 
tagállamainak nyújtott finanszírozás összesen 346 milliárd eurót tett ki. A felhasználás alakulását 
a 2000–2006-os és 2014–2020-as időszakkal is összevetették. Helyszíni ellenőrzéseket négy 
tagállamban – Cseh Köztársaság, Magyarország, Olaszország és Románia – végeztek.  

A számvevők megállapították, hogy a jogi keret késedelmes elfogadása miatt az operatív 
programok mind a 2007–2013-as, mind a 2014–2020-as időszakban késedelmet szenvedtek. A 
2007–2013-as időszakban a legtöbb program jóváhagyása csak a programozási időszak 
megkezdése után egy évvel történt meg, ami elkerülhetetlenül dominóhatást gyakorolt a 
kiadásokra. 

A számvevők szerint a 2007–2013-as időszakot lassú kezdés jellemezte, a 2014–2020-as időszakot 
pedig még annál is lassúbb. Ráadásul a programozási időszakok átfedése miatt a tagállamok még 
az új programok megindulása után is az előző időszakból származó támogatás felhasználását 
folytatták. 

„Feltétlenül el kell kerülni, hogy egy programozási időszak végén nagy mennyiségű forrást 
elhamarkodottan használjanak fel, mert akkor megeshet, hogy nem kap kellő figyelmet az 
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értékarányosság. A pénzeszközök felhasználása öncéllá válik, amikor pedig szakpolitikai célok 
elérését kellene szolgálniuk” – jelentette ki Henri Grethen, a jelentésért felelős számvevőszéki 
tag. 

A 2007–2013-as időszak során a Bizottság figyelemmel kísérte, hogy a tagállamokban milyen 
mértékű volt a források felhasználása, de csak 2014 vége felé állított fel egy munkacsoportot 
azon tagállamok segítésére, amelyek nehézségekkel szembesültek egyes programok kiadásai 
kapcsán. A munkacsoport által nyújtott támogatás és a tagállamok intézkedései nyomán a 
forrásfelhasználás határozott növekedése volt tapasztalható: a 2018-as év kezdetén az átlagos 
uniós forrásfelhasználási arány elérte a költségvetési előirányzatok 97,2%-át. 2017. év végén még 
4,4 milliárd euró maradt felhasználatlanul. A Bizottságnál egyelőre folyamatban van a 2007–
2013-as időszak lezárása, így a kifizetések, illetve a fel nem használt finanszírozás összértéke még 
meghatározásra vár.  

A forrásfelhasználás fokozása érdekében a tagállamok felülvizsgáltak egyes programokat, 
bizonyos projekteket több szakaszra osztottak fel, és uniós támogatással társfinanszíroztak már 
tagállami szintű támogatásban részesült projekteket. A számvevők véleménye szerint ezen 
intézkedések némelyike azonban elsősorban a forrásfelhasználásra és a szabályoknak való 
megfelelésre irányult, nem pedig az eredményekre összpontosított, a programok gyakori 
felülvizsgálata pedig megkérdőjelezi a programozási eljárást megalapozó elemzések alaposságát. 
Ráadásul a Bizottságnak nincs átfogó áttekintése az alkalmazott intézkedésekről, illetve ezek 
hatásáról, mivel a tagállamok nem szolgáltak elég információval, és a beszámolás is hiányos volt. 

A Számvevőszék azt ajánlja, hogy az Európai Bizottság: 

• javasoljon menetrendet a jogalkotó hatóságoknak azt biztosítandó, hogy a megvalósítás 
már a programozási időszak kezdetén megindulhasson; 

• biztosítsa, hogy az operatív programok felülvizsgálata alapos és átfogó értékelésen 
alapuljon, és célja a jobb eredmények elérése legyen; 

• kövesse nyomon a forrásfelhasználást, ismerje fel, hogy az mikor lassú és mikor gyors, és 
mérje fel az intézkedések hatását;  

• biztosítsa, hogy az intézkedések hangsúlya a megfelelő eredmények elérésén legyen. 

A szerkesztők figyelmébe 

A kohéziós politika célja az Európai Unió eltérő fejlettségi szintű régiói közötti egyenlőtlenségek 
csökkentése. Erre a szakpolitikára fordítja az Unió a költségvetésének körülbelül egyharmadát. 
Folyó áron a 2000–2006-os programozási időszakban ez körülbelül 261 milliárd eurót tett ki, 
2007–2013-ban 346 milliárd eurót, 2014–2020-ban pedig 365 milliárd eurót. Finanszírozása az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból történik. 

„A Bizottság és a tagállamok a 2007–2013-as programok utolsó éveiben tettek ugyan 
intézkedéseket a források alacsony felhasználását illetően, de nem az eredmények elérése állt a 
középpontban” című 17/2018. sz. különjelentés 23 uniós nyelven megtalálható a Számvevőszék 
honlapján (eca.europa.eu). 

Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió 
Tanácsának, valamint az egyéb érdekelt feleknek, például a nemzeti parlamenteknek, ágazati 
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szereplőknek és a civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott ajánlások 
döntő többsége a gyakorlatban végrehajtásra kerül. Ajánlásaink kedvező fogadtatása arról 
tanúskodik, hogy munkánk az uniós polgárok javát szolgálja. 

 


