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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2020. november 13. 

Az uniós programok teljesítményellenőrzése vegyes eredményeket mutat, 
és továbbra is problémát jelent az adatok megbízhatósága 

Az Európai Számvevőszék ma közzétett új jelentése szerint az Európai Bizottság arról szóló jelentései, 
hogy az uniós kiadási programok mennyire jól teljesítenek, vegyes eredményeket mutatnak. 
A számvevők kedvezőnek ítélik, hogy a beszámolás folyamatosan javul és egyre kiegyensúlyozottabbá 
válik, ugyanakkor számos problémára is rámutatnak: a Bizottság teljesítményértékeléseinek minősége 
programonként továbbra is eltérő, és még mindig nehézséget jelent a megbízható és informatív 
teljesítménymutatók meghatározása. Véleményük szerint a Bizottságnak együtt kellene működnie a 
tagállamokkal annak érdekében, hogy a költségvetési teljesítményről szóló jelentéseiben szereplő 
adatok még megbízhatóbbak legyenek. 

A számvevők megvizsgálták, hogy a Bizottság megbízható folyamatot alakított-e ki azoknak a magas szintű 
éves jelentéseknek az elkészítéséhez, amelyek az uniós szakpolitikák és kiadási programok teljesítményéről, 
valamint arról szólnak, hogy azok eredményesen, hatékonyan és gazdaságosan valósítják-e meg 
célkitűzéseiket. „A polgárok tudni szeretnék, hogy az uniós programok eredményesek-e és a lehető legjobb 
ár-érték arányt képviselik-e – nyilatkozta Jan Gregor, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – A Bizottság 
megfelelő eljárásokkal rendelkezik a magas szintű teljesítményjelentések elkészítéséhez, és 
kiegyensúlyozott és egyértelmű értékeléseket ad közre. Jelentései azonban nem jelzik egyértelműen, hogy a 
tagállamok monitoringadatai nem teljesen megbízhatóak.” 

Az elmúlt évek során a Bizottság éves teljesítményjelentése önálló jelentések gyűjteményéből egy 
koherensebb együttessé vált. Igen kedvező fejlemény, hogy immár az egyes kiadási programok 
teljesítményét külön-külön értékelő szakaszokat is tartalmaz. A számvevők azonban úgy vélik, hogy a 
tömörebb magas szintű éves irányítási és teljesítményjelentésben (AMPR) szereplő bizottsági értékelések a 
programindokolásokban szereplő részletesebb jelentésekhez képest általában túlságosan pozitív képet 
mutatnak. Hozzáteszik azt is, hogy egyes programok teljes körű teljesítményértékelése még mindig nem 
lehetséges, főként mert nem áll rendelkezésre elegendő információ. A számvevők a 2019-re vonatkozó 
mutatók, valamint a Bizottság legújabb értékelései és saját ellenőrzéseik alapján felmérték, hogy az uniós 
költségvetés fő területein a programok jó úton haladnak-e célkitűzéseik elérése felé. 

Versenyképesség: az Unió „Horizont 2020” kutatási programja esetében nincs arra utaló jel, hogy a 
teljesítményt kockázat fenyegetné, és rengeteg példa sorolható fel sikeres projektekre. A számvevők 
szerint komoly érvek szólnak amellett, hogy a program egyedisége és páneurópai jellege révén uniós 
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hozzáadott értéket teremt. Egy másik kiemelt program, az ESBA-alap („Juncker-terv”) esetében a mutatók 
azt jelzik, hogy a program jó úton halad afelé, hogy 500 milliárd euró összegű beruházást mozgósítson. 
A számvevők megjegyzik azonban, hogy ezen beruházások egy részére piaci körülmények között is sor 
kerülhetett volna, és figyelmeztetnek a multiplikátorhatás túlértékelésére, ami miatt túlzottan pozitív lehet 
az értékelés. 

Kohézió: noha a Bizottság és a tagállamok már felülvizsgálták a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 
eredeti célértékeket, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap mutatóinak csak alig több 
mint egyharmada jelez a terveknek megfelelő előrehaladást. A COVID-19 válság kezdete előtt úgy tűnt, 
hogy a legtöbb foglalkoztatási és oktatási célérték teljesülni fog 2020-re, a kutatás-fejlesztés, a szegénység 
és a társadalmi befogadás terén azonban lemaradás mutatkozott. A Bizottság saját teljesítményadatai azt 
mutatják, hogy e szakpolitikai területen a programok teljesítménye elmarad a kezdeti várakozásoktól. 

Természeti erőforrások: a számvevők szerint a KAP teljesítményéről szóló 2019. évi bizottsági jelentés 
narratívája túlságosan pozitív, és nem az eredményekre összpontosít. A legfontosabb hiányosság az, hogy a 
2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó teljesítménymutatók nem a KAP pénzügyi támogatásának 
részletes beavatkozási logikáján alapulnak. A mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések 
például csökkentették ugyan a mezőgazdasági termelők jövedelmének ingadozását, de nem arra 
irányulnak, hogy a mezőgazdasági termelőket segítsék a megfelelő életszínvonal elérésében. A számvevők 
megállapították továbbá, hogy az éghajlatváltozás kezelésére csekély hatást gyakorolnak a KAP-
intézkedések. 

Biztonság és uniós polgárság: a Bizottság jelentései nem jelzik, hogy a Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alap megfelelően halad-e a célkitűzése felé, a rendelkezésre álló információk azonban 
alátámasztják annak relevanciáját és uniós hozzáadott értékét. Ami az integrációt és a legális migrációt 
illeti, a mutatók kedvezőnek jelzik az elért eredményeket, de ennek az is az oka, hogy a hosszú távú 
hatásokat (például a migránsok és az uniós polgárok foglalkoztatási kilátásai közötti különbségeket) még 
nem lehet értékelni. 

Globális Európa: a Bizottság nem nyújt elegendő információt két finanszírozási eszköz – a fejlődő 
országokkal folytatott együttműködésre, illetve az Unió déli és keleti szomszédaival fenntartott 
kapcsolatokra szolgáló eszköz – alapos teljesítményértékeléséhez. Ez utóbbi esetében azonban a mutatók 
pozitív tendenciát mutatnak a szegénység csökkentése, az oktatás, a nemek közötti egyenlőség és a humán 
fejlődés, de romló tendenciát a demokrácia, a jogállamiság és a politikai stabilitás megszilárdítása terén. 

Végezetül a számvevők elismerik, hogy az ellenőrzött szervezetek az uniós programok teljesítményének 
javítására vonatkozó korábbi ajánlásainak túlnyomó többségét átültették a gyakorlatba. Megjegyzik 
ugyanakkor, hogy a Bizottság kevésbé veszi figyelembe az ajánlásokat, mint más ellenőrzött szervezetek. 

Háttérinformációk 

Az Unió 2014–2020-as költségvetése 58 kiadási programon keresztül 1092 milliárd eurót biztosít. 
A számvevők mintájában ebből kilenc program szerepelt, amelyek összege a 2019 végéig teljesített összes 
kifizetés mintegy 75%-át teszik ki. Értékeléseiben a Számvevőszék egyre nagyobb hangsúlyt fektet az uniós 
szakpolitikák és programok teljesítményére és arra, hogy azok uniós hozzáadott értéket teremtenek-e. 
A Számvevőszék elsősorban különjelentésekben számol be az uniós fellépések teljesítményéről. Idén első 
alkalommal önálló jelentést tett közzé az uniós költségvetés teljesítményéről, amelyben megvizsgálta, hogy 
a többéves pénzügyi keret egyes szakpolitikai területein az uniós programok milyen eredményeket értek el 
2019 végéig és mennyit haladtak a célok megvalósítása felé. A jelentés egyelőre angol nyelven érhető el az 
eca.europa.eu weboldalon. Ez a kísérleti jelleggel közzétett jelentés – amely az Európai Parlament és a 
Tanács azon felhívására reagál, hogy az egyes uniós szakpolitikák teljesítményét jobban meg kell vizsgálni – 
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a Számvevőszék éves beszámolásának részét képezi, és kiegészíti a közelmúltban közzétett, a 2019. évi 
uniós költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentést. 

A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45 510 / M: (+352) 621 552 224 
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