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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2022. december 12. 

Az Európai Számvevőszék szerint a szomszédos 
országokkal folytatott, határokon átnyúló 
együttműködésre nehéz jövő vár 
Az Európai Számvevőszék ma közzétett jelentése szerint – egyes hiányosságok ellenére – a 
szomszédos országokkal folytatott, uniós finanszírozású, határokon átnyúló programok 
általában véve releváns és értékes támogatást nyújtottak az Unió külső határai mindkét 
oldalán fekvő régióknak. A számvevők azonban figyelmeztetnek, hogy az Ukrajna elleni orosz 
inváziót követő geopolitikai helyzet jelentős hatással lesz az elkövetkező évekre javasolt 
programok felére. 

A határokon átnyúló együttműködés az Unió külső határai mentén 16 országra kiterjedő európai 
szomszédságpolitika alapvető alkotóeleme. Egészen a közelmúltig ez maradt az Oroszországgal 
fenntartott rendszeres párbeszéd vajmi kevés még fennálló területének egyike. A 2014–2020-as 
időszakra 15 közös programot hoztak létre, összesen közel 1 milliárd euró uniós hozzájárulással. 
Ezek elvileg egyaránt szolgálják a tagállamok és az ezekkel közös szárazföldi vagy tengeri határral 
rendelkező szomszédos országok javát. 

A Számvevőszék megállapítása szerint az uniós programok olyan prioritásokat határoztak meg és 
olyan célkitűzéseket választottak ki – a kulturális örökségtől a szervezett bűnözés elleni 
küzdelemig –, amelyek összhangban voltak a határrégiók szükségleteivel és gondjaival. Az 
alkalmazott kiválasztási eljárás nagyrészt átlátható volt, és úgy alakították ki, hogy a 
legmegfelelőbb projekteket válassza ki. Emellett az uniós számvevők elismerésüket fejezik ki a 
programok általában részvételen alapuló kidolgozása miatt, ami hasznos módon segítette elő, 
hogy a helyi szereplők a sajátjuknak érezzék azokat. Más uniós finanszírozású programokkal 
azonban nem volt elégséges a komplementaritás, így egyes szinergiák esetleg kihasználatlanul 
maradtak. 

Az előkészítő intézkedések ellenére a 2014–2020-as programok jelentős késéssel indultak, és csak 
a finanszírozási időszak ötödik-hatodik évében kezdődhettek meg. Az ellenőrzött projektek jó 
úton haladtak a tervezett outputok elérése felé, egyesek határokon átnyúló dimenziója azonban 
gyengébb volt, mint másoké. A 2021–2027-es időszakra vonatkozó jogi keret felhasználja az 
eddigi tanulságokat. Olyan módosításokat vezet be, amelyek egyszerűsítik az új programok 
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irányítását, és elősegíthetik azok sikeres beindítását. E módosításokkal azonban új kockázatok is 
járnak, ami rámutat arra, milyen fontos a szoros nyomon követés. 

„A határokon átnyúló programok releváns és értékes módon járultak hozzá az Unió külső határain 
átnyúló területi együttműködés megerősítéséhez” – jelentette ki Bettina Jakobsen, az 
ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. – Az Ukrajna elleni orosz invázió azonban komolyan 
veszélyezteti az eddig elért eredmények egy részét.” 

Az invázióra adott szélesebb körű válasz részeként a Bizottság felfüggesztette az Oroszországgal 
és Belarusszal folytatott programokra vonatkozó finanszírozási megállapodásokat, és 
finanszírozást csoportosított át az ukrán menekültek támogatására. Az invázió szintén komoly 
kétségeket ébreszt a 17 új program közül arra a 9-re nézve, amely a 2021–2027-es időszakban 
Oroszországot és Belaruszt érintené. Ez a kilenc program együttesen a tervezett teljes 
finanszírozás csaknem egyharmadát teszi ki. Mindeközben Európa déli területein, a Földközi-
tengeri medence programjában továbbra is alacsony az Izrael és az öt részt vevő arab ország 
közötti közös projektek száma, habár igaz, hogy az ilyen közös projekteknek már önmagában a 
léte is sikernek tekinthető – jegyezték meg a számvevők. 

Háttér-információk 
A 2014–2020-as finanszírozási időszakban a határokon átnyúló együttműködés keretében a 
következő 15 program működött: „Földközi-tengeri medence”, „Olaszország-Tunézia”,  
„Fekete-tengeri medence”, „Lengyelország–Belarusz–Ukrajna”, „Lengyelország–Oroszország”, 
„Észtország–Oroszország”, „Lettország–Oroszország”, „Litvánia–Oroszország”,  
„Lettország–Litvánia–Belarusz”, „Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna”,  
„Románia–Ukrajna”, „Románia–Moldovai Köztársaság”, „Karélia”, „Kolarctic” és  
„Délkelet-Finnország–Oroszország”. A programoknak három stratégiai célkitűzése volt: 

- a gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása a közös határok mindkét oldalán 
található régiókban; 

- a közös kihívások kezelése a környezetvédelem, a közegészségügy, a biztonság és a 
védelem terén; 

- a személyek, az áruk és a tőke mobilitását biztosító jobb feltételek és módozatok 
előmozdítása. 

„A szomszédos országokkal folytatott, határokon átnyúló együttműködés uniós támogatása – A 
támogatás értékes, de nagyon későn került végrehajtásra, a koordinációval kapcsolatos 
problémák pedig megoldásra várnak” című, 27/2022. sz. különjelentés elérhető a Számvevőszék 
honlapján (eca.europa.eu). 

A sajtó rendelkezésére áll: 
a Számvevőszék sajtóirodája: press@eca.europa.eu 

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – M: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547 
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