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Európai Számvevőszék: a kohéziós politikában továbbra is
az outputokon, nem pedig az eredményeken van a
hangsúly
Az Európai Számvevőszék most közzétett jelentése szerint a kohéziós politikában alkalmazott
projektkiválasztási eljárások során – a régóta megfogalmazott, javító irányú szándékok ellenére –
továbbra sem az eredményeket, hanem az outputokat és a kiadási összegeket helyezik előtérbe. A
számvevők szerint ráadásul a monitoring hiányosságai miatt nehezen értékelhető, hogy az uniós
finanszírozás milyen mértékben járult hozzá az Unió és a tagállamok célkitűzéseinek
megvalósulásához.
Kohéziós politikájának keretében az Unió közel 350 milliárd eurót fordít a 2014 és 2020 közötti
időszakban arra, hogy támogassa a munkahelyteremtést, a vállalkozások versenyképességét, a
gazdasági növekedést, a fenntartható fejlődést és az életminőség javulását a tagállamokban. Korábbi
jelentéseinkben számvevőink kedvezően értékelték az Európai Bizottságnak az eredmények előtérbe
helyezésére irányuló intézkedéseit, ugyanakkor azt is kiemelték, hogy az intézkedések
eredményességét és nyomon követését súlyos hiányosságok jellemzik. E jelentés elkészítéséhez a
számvevők összesen hét, négy tagállamban (Cseh Köztársaság, Franciaország, Olaszország és
Finnország) végrehajtott programhoz tartozó projekteket vizsgáltak meg.
„Noha a kohéziós politika programjainak kialakítása a korábbiakhoz képest eredményorientáltabbnak
tekinthető, és azokhoz határozottabb beavatkozási logika és kiterjedt mutatókészlet tartozik,
összességében azt állapítottuk meg, hogy a projektkiválasztás még nem eléggé eredményorientált és
a monitoring továbbra is nagyrészt outputokra összpontosít” – jelentette ki Ladislav Balko, a
jelentésért felelős számvevőszéki tag.
A számvevők szerint a potenciális kedvezményezetteket kellő mértékben tájékoztatták, és megfelelő
támogatást nyújtottak számukra az uniós finanszírozás igénybe vételéhez. Az általuk megvizsgált
eljárások úgy voltak kialakítva, hogy támogassák a programok célkitűzései szempontjából releváns
projektek kiválasztását, ám a kiválasztási kritériumok ritkán követelték meg a pályázóktól, hogy a
projektek szintjén számszerűsített eredménymutatókat határozzanak meg. Ez megnehezíti annak
értékelését, hogy a projektek megvalósították-e a szándékolt eredményeket. Ezenkívül a projektek
kiválasztására többnyire a pályázatok beérkezési sorrendjében került sor, tehát nem pontozták és
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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egymáshoz képest nem rangsorolták őket. Ennek következtében nem szavatolható, hogy a legjobb
projektek részesültek finanszírozásban.
A számvevők megállapították, hogy a monitoringrendszerek csak késői szakaszban váltak
működőképessé, főként az uniós szintű jogszabályi keret elfogadásának késedelme miatt. Egyes
alkalmazott informatikai rendszerekben továbbra is fennálltak hiányosságok, ami kétségessé tette a
létrehozott monitoringadatok megbízhatóságát. A monitoringinformációk továbbra is nagyrészt
outputorientáltak: a bizottsági jelentések tanúsága szerint a kiadással párhuzamosan az outputok is
javulást mutatnak, a ténylegesen elért eredményekről azonban csak korlátozott mértékben áll
rendelkezésre információ.
A Bizottság 2019-ben az eredményességi tartalék – azaz az egyes programok időszakának kezdetén
félretett összeg – felszabadításához meg fogja vizsgálni a programcélok teljesítését. Jelen
felülvizsgálatunk az ezen monitoringrendszerek által szolgáltatott adatokra támaszkodik. Ellenőreink
figyelmeztetnek arra, hogy megfelelően működő monitoringrendszerek hiányában a Bizottság
számára nehézséget okozhat az érdemi felülvizsgálatok végrehajtása.
A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi:
•
a tagállamok hasonlítsák össze a projektpályázatokat, írják elő a kedvezményezetteknek
minden egyes projekt tekintetében legalább egy valódi eredménymutató meghatározását, és a
pályázatokra vonatkozóan végezzék el a várt eredmények és mutatók értékelését;
•
a Bizottság határozzon meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap tekintetében közös
eredménymutatókat, és fejlessze tovább a teljesítménnyel kapcsolatos beszámolást;
•
a Bizottság gondoskodjon arról, hogy 2019-ben érdemi eredményességi felülvizsgálatra
kerüljön sor.

A szerkesztők figyelmébe
Az Unió költségvetésének körülbelül egyharmadát fordítják a kohéziós politikára. Ez a 2000–2006-os
programidőszakban folyó áron körülbelül 230 milliárd eurót, a 2007–2013-as programidőszakban
346,5 milliárd eurót, a 2014–2020-as időszakban pedig 349,4 millió eurót tett ki.
A kohéziós politika megvalósítása az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a
Kohéziós Alap keretében történik. Az alapokat operatív programokon keresztül hajtják végre, amelyek
beruházási prioritásokat és egyedi célkitűzéseket határoznak meg, és azt is leírják, hogyan fogják
felhasználni a forrásokat a projektek finanszírozására. A programokat a tagállamok és a tagállami
régiók hajtják végre, és ők választják ki, követik nyomon és értékelik a projekteket.
Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának,
valamint az egyéb érdekelt feleknek, például a nemzeti parlamenteknek, ágazati 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.
„Az ERFA és az ESZA projektjeinek kiválasztása és monitoringja a 2014–2020-as időszakban továbbra is
nagyrészt outputorientált” című, 21/2018. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a
Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu).
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