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Európai Számvevőszék: A COVID-19 járvány kapcsán tett intézkedések
Az Európai Számvevőszék megtette a szükséges lépéseket, hogy amennyire ebben az emberpróbáló időben
lehetséges, továbbra is eredményesen el tudja látni uniós közpénzellenőrzési feladatait, és a COVID-19 világjárvány
idején is időszerű ellenőrzési jelentéseket, véleményeket és áttekintéseket készíthessen. Ugyanakkor hálánkat
fejezzük ki mindazoknak, akik most Luxemburgban, az Európai Unióban és világszerte életeket mentenek és küzdenek
a világjárvány ellen. Továbbra is elkötelezetten támogatjuk a luxemburgi kormány közegészség-védelmi politikáját.
Enyhíteni igyekszünk a jelenlegi egészségügyi válság munkatársainkra gyakorolt hatását, és óvintézkedéseket tettünk,
hogy a lehető legkisebbre csökkentsük az őket és családjukat érintő kockázatokat.

Sajtóközlemény

Luxembourg, 2020. április 16.

Az uniós kohéziós politika végrehajtási költségei
viszonylag alacsonyak, de nincs elég információ
az egyszerűsítéstől várt megtakarítások
értékeléséhez
Az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) az uniós beruházási politika legfőbb
eszközei, végrehajtásuk azonban igazgatási költségekkel jár. Az Európai Számvevőszék jelentése
szerint ezek az igazgatási költségek más hasonló uniós és nemzetközi finanszírozású programok
költségeihez képest viszonylag alacsonyak. A költségekre vonatkozóan gyűjtött adatok azonban
nem voltak elegendőek annak értékelésére, hogy milyen hatással jár az uniós kohéziós politikai
finanszírozás szabályainak egyszerűsítése.
Az Unió kohéziós politikájának célja a régiók közötti fejlettségbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a
hanyatló ipari területek szerkezetátalakítása, valamint az együttműködés ösztönzése az Európai
Unióban. Az uniós költségvetés összes kiadásának mintegy 37%-át e terület kiadásai teszik ki, ami a
2014–2020-as időszakban 352 milliárd euró volt.
A kohéziós politikát operatív programok (OP) révén hajtják végre: a tagállamok javaslatot tesznek a
programokra előirányzott uniós és tagállami források felhasználására, a Bizottság pedig elfogadja a
javaslatot. Az irányítás és kontroll gyakorlati megvalósításával a tagállami hatóságokat bízzák meg.
A tagállamok az uniós költségvetésből pénzügyi támogatást kérhetnek egy program végrehajtásához
szükséges bármilyen tevékenységhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás céljából, beleértve a
szükséges személyzeti költségeket is.
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. A jelentés teljes szövege
letölthető a Számvevőszék honlapján: www.eca.europa.eu.
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„Az uniós finanszírozású programok igazgatási költségeire vonatkozó információknak teljes
körűeknek és nyilvánosan hozzáférhetőeknek kell lenniük, szemléltetendő polgáraink számára, hogy
a szakpolitikák végrehajtása hatékonyan történik – nyilatkozta Pietro Russo, az ellenőrzésért
felelős számvevőszéki tag. – Megállapításaink és következtetéseink a 2021–2027-es programozási
időszakra nézve, illetve a tagállamok irányítási és kontrollrendszerei eredményességének növelése
tekintetében relevánsak.”
A számvevők megállapították, hogy az uniós kohéziós politikai alapok végrehajtásának igazgatási
költségei más európai és nemzetközi finanszírozási programokhoz képest viszonylag alacsonyak.
Következtetéseik szerint azonban a Bizottság a mögöttes adatokat nem teljes körű, egységes és
koherens módon gyűjtötte, ami nehézzé tette felhasználásukat például annak értékelésére, hogy
hogyan hatott ki az uniós szabályok egyszerűsítése a programok működéséhez kapcsolódó igazgatási
költségekre. A 2014–2020-as időszakra vonatkozóan például a Bizottság úgy becsülte, hogy több
különböző egyszerűsítési intézkedés bevezetése az igazgatási költségek csökkenését fogja
eredményezni. Ezzel szemben a Számvevőszék által végzett felmérés szerint a tagállamok arra
számítottak, hogy a költségek növekedni fognak. Ennek kapcsán a számvevők észrevételezik, hogy
az egyszerűsítési intézkedésektől a 2014–2020-as és 2021–2027-es időszakra várt becsült
költségmegtakarítás nem feltétlenül fog megvalósulni, mivel az intézkedések végső hatása
nagymértékben függ a nemzeti vagy regionális igazgatási gyakorlatoktól.
A számvevők javasolják, hogy a Bizottság további megtakarítási lehetőségek feltárása érdekében a
tagállamokkal szorosan együttműködve értékelje azok igazgatási gyakorlatait, valamint kövesse
nyomon a becsült költségmegtakarítások megvalósulását.

A szerkesztők figyelmébe
A kohéziós politika az öt európai strukturális és beruházási alap (esb-alap) közül a következő három
köré épül fel: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap (KA) és az Európai
Szociális Alap (ESZA). Ezekre az alapokra közös szabályok irányadók, amelyek alól az egyes alapok
saját szabályozása kivételeket határoz meg. A 2014–2020-as programozási időszakban 391 operatív
programot indítottak, amelyek jelenleg is folyamatban vannak.
Az Európai Számvevőszék rendszeresen vizsgálja a kohéziós politikát. A témában közzétett legutóbbi
kiadványaink: „A kohéziós politika forrásainak elosztása a tagállamok körében a 2021–2027-es
időszakban” című 3/2019. sz. áttekintés és „A teljesítményorientáltság megvalósítása a kohéziós
politika terén” című 8/2019. sz. áttekintés.
„A kohéziós politika végrehajtása: viszonylag alacsonyak a költségek, de nincs elég információ az
egyszerűsítéstől várt megtakarítások értékeléséhez” című, 7/2020. sz. különjelentés 23 uniós
nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján.
A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll:
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 4398 45 547 / M: (+352) 691 553547
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