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02Az ellenőrző csoport

A számvevőszéki különjelentések egy adott költségvetési vagy irányítási területre vonatkozó teljesítmény- és szabály-
szerűségi ellenőrzések eredményeit mutatják be. Annak érdekében, hogy ellenőrzései maximális hatást érjenek el, ezek 
megválasztásakor és megtervezésekor a Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi koc-
kázatokat, az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség 
érdeklődését.

Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a kohéziós, növekedési és társadalmi befogadási beruházások kiadási területeire szakoso-
dott, Iliana Ivanova számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara végezte. Az ellenőrzést a jelentésért felelős számvevőszéki 
tag, Ladislav Balko vezette, Branislav Urbanič kabinetfőnök, Niels-Erik Brokopp ügyvezető, Bernard Witkos feladatfelelős, 
Simon Dennett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana Popescu és Anne Poulsen számvevők támogatásával.

Balról jobbra: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp, Marija Grguric,  
Simon Dennett, Bernard Witkos.
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A beavatkozás jellegétől (szakpolitika, program, intézkedés vagy projekt) függetlenül bármely, hatóságok vagy 
szervezetek által végrehajtott fellépés vagy művelet lehet. Az alkalmazott beavatkozási módok a következők: 
vissza nem térítendő támogatások, hitelek, kamattámogatások, garanciák, tőkerészesedések és kockázatitőke-
befektetések, illetve egyéb finanszírozási formák.

A beavatkozási logika szabja meg a felmért szükségletek, a célkitűzések, a (tervezett és allokált) inputok, 
a (megcélzott és elért) outputok, valamint a (tervezett és tényleges) eredmények közötti kapcsolatot.

Beruházási prioritásnak az európai uniós hozzájárulás uniós szinten meghatározott, egy-egy konkrét tematikus 
célkitűzéshez kapcsolódó preferált területét nevezzük.

Az előzetes feltételrendszerek a közös rendelkezésekről szóló rendeletben meghatározott kritériumokon 
alapuló olyan feltételek rendszere, amelyek betartása alapvető fontosságú a megállapodások hatálya alá tartozó 
uniós támogatások eredményes és hatékony felhasználásához. A 2014–2020-as programozási időszakban az ERFA, 
a KA és az ESZA operatív programjainak készítése során a tagállamoknak értékelniük kell e feltételek teljesülését. 
Amennyiben a feltételek nem teljesülnek, cselekvési terveket kell készíteni azok 2016. december 31-ig történő 
teljesítésére.

Az eredmény egy ok-okozati összefüggésből – közvetlenül vagy közvetve – fakadó mérhető következmény. 
A közpolitikák terén az eredményalapú megközelítés arra az elvre épül, hogy az állami és uniós beavatkozásoknál 
a hangsúly inkább az eredményeken, semmint a tevékenységeken vagy a folyamatok irányításán legyen. A kohéziós 
politika terén az „eredmény” kifejezés általában végeredményekre és hatásokra utal.

Az eredményességi tartalék az ERFA-ra, az ESZA-ra és a Kohéziós Alapra előirányzott források 6%-ának felel 
meg. Ezek a források jelenleg nem hozzáférhetőek, de a 2019-re tervezett teljesítmény-felülvizsgálatot követően 
rendelkezésre lehet bocsátani őket, ha egyes értékek elérése vagy meghaladása révén bizonyos követelmények 
teljesülnek.

Az Európa 2020 stratégia a 2010–2020-as időszakra szóló, a válságból való kilábalást célzó uniós növekedési 
stratégia, amely erre az öt kiemelt célra irányul: foglalkoztatás; kutatás és fejlesztés; éghajlat- és energiapolitika; 
oktatás; társadalmi befogadás és a szegénység csökkentése.

Az európai innovációs eredménytábla (European Innovation Scoreboard, EIS) a Bizottság által végzett, az 
uniós tagállamok kutatási és innovációs teljesítményére vonatkozó összehasonlító értékelés. Az EIS valamely 
ország innovációs kapacitását egy szintetikus mutató révén értékeli, amely három fő típusú (megoldások, vállalati 
tevékenységek és outputok), nyolc innovációs dimenziót tekintetbe vevő, összesen 25 mutatóból áll össze.

Európai partnerségi magatartási kódex: a 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben kifejtett 
elvek a partnerségek tagállami szervezésének támogatására és elősegítésére, a partnerségi megállapodások és 
operatív programok előkészítése és végrehajtása érdekében.
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Európa 2020 stratégia általános céljaival. Tartalmazzák továbbá az előzetes feltételrendszer és 
a teljesítménymenedzsment-keretrendszer részletes jellemzőit. Az egyes megállapodásokat a Bizottsággal 
folytatott párbeszéd keretében az érintett tagállam dolgozza ki, és a Bizottság fogadja el.

Európai strukturális és beruházási (esb) alapok: öt különálló alap, amelyek az Unió-szerte történő intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiájának, valamint az alapok egyedi küldetésének megvalósítását 
támogatják, a többéves pénzügyi keret hétéves költségvetési időszakára meghatározott szakpolitikai keretek 
mellett. Ezek az alapok a következők: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), 
Kohéziós Alap, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA).

Az ERFA által finanszírozott Európai területi együttműködés (ETE) kooperációs keretet biztosít a közös fellépések 
végrehajtására és a szakpolitikai tapasztalatcserére a különböző tagállamok nemzeti, regionális és helyi szereplői 
között.

Hatás alatt a beavatkozás befejezése után egy bizonyos idő elteltével megfigyelhető hosszabb távú társadalmi-
gazdasági következményeket értjük, amelyeket a beavatkozás a közvetlen célcsoportjára vagy más, közvetett 
célcsoportokra gyakorolt (pl. a munkanélküliség csökkenése, a vízminőség javulása stb.).

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI) célja pénzügyi támogatás nyújtása a 25%-ot meghaladó 
ifjúsági munkanélküliséggel küzdő régiók számára az ifjúsági garancia végrehajtásának ösztönzésével, az ESZA 
által finanszírozott tevékenységek megerősítése és kiegészítése érdekében. A kezdeményezés legfeljebb 25 (vagy 
a tagállamok által meghatározott egyes esetekben 29) éves, nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben sem 
részesülő fiatalokat (NEET-fiatalok) közvetlenül célzó tevékenységeket finanszíroz.

Az inputok egy szakpolitika, program vagy projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi, humán, anyagi, szervezeti 
vagy szabályozási erőforrások.

A közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. 
december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

A közös stratégiai keret (KSK) iránymutatást ad és segít összehangolni a különböző uniós kohéziós alapok és 
egyéb uniós eszközök és szakpolitikák által elérni kívánt célokat.

A nemzeti reformprogram egy országnak a növekedés és a munkahelyek fenntartására, valamint az Európa 2020 
stratégia céljainak elérésére irányuló szakpolitikáit és intézkedéseit bemutató dokumentum.
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Az operatív program határozza meg egy tagállam prioritásait és egyedi célkitűzéseit, valamint azt, hogy az esb-
alapokból származó forrásokat (uniós, tagállami köz-, illetve magán társfinanszírozás) miként használják fel az 
adott – általában hétéves – időszakban a projektek finanszírozására. Ezeknek a projekteknek hozzá kell járulniuk 
az operatív program prioritási tengelyének szintjén meghatározott bizonyos számú célkitűzés teljesüléséhez. 
Az operatív programot a tagállam készíti el, és azt az uniós költségvetésből történő kifizetések folyósítása előtt 
a Bizottságnak jóvá kell hagynia. Az operatív programokat csak a tárgyidőszakban, csak mindkét fél egyetértésével 
lehet módosítani.

Az országspecifikus ajánlások (CSR) a tagállamokhoz intézett, olyan strukturális nehézségekhez kapcsolódó 
tanácsi ajánlások, amelyeket célszerű a közvetlenül az esb-alapok hatálya alá tartozó többéves beruházások révén 
kezelni, az alapokra vonatkozó rendeletekben foglaltak szerint. Az ajánlások az uniós tagállamok költségvetési, 
makrogazdasági és strukturális reformokra vonatkozó terveinek bizottsági elemzésén alapulnak és a következő 
12–18 hónapra vonatkoznak. Ezeket az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 121. cikke (2) 
bekezdésének és 148. cikke (4) bekezdésének megfelelően a Tanács fogadja el.

Output mindaz, amit a beavatkozásra fordított forrásoknak köszönhetően előállítottak vagy megvalósítottak (pl. 
munkanélküli fiataloknak nyújtott képzés, megépült szennyvíztisztítók száma vagy utak km-ben megadott hossza 
stb.).

A partnerségi megállapodások az Európai Bizottság és az egyes tagállamok között a 2014–2020-as 
programidőszakra hatályba lépett megállapodások. Kifejtik, hogy a tagállami hatóságok hogyan tervezik 
felhasználni az európai strukturális és beruházási alapok által nyújtott finanszírozást, és felvázolják az egyes 
országok stratégiai céljait és beruházási prioritásait, összekapcsolva azokat az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó

A teljesítménymérési keret a teljesítményorientált megközelítés fontos pillére: egy sor, valamely program minden 
egyes prioritására nézve meghatározott mérföldkő és célérték.

A tematikus célkitűzések a partnerségi megállapodások strukturáló elemei. Az európai strukturális és befektetési 
alapok által támogatandó, jogszabályok által előre meghatározott célkitűzésekről van szó. A tematikus célkitűzések 
összefüggést teremtenek az uniós szintű stratégiai célkitűzésekkel.
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Erről a jelentésről

E jelentésünkben azt vizsgáltuk meg, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok között megkötött partnerségi 
megállapodásoknak köszönhetően eredményesebben irányultak-e a prioritásokra az uniós strukturális és beru-
házási alapok. Megállapításunk szerint a kezdeti nehézségek ellenére a Bizottság és a tagállamok sikeresen 
határozták meg a megállapodások hatálya alá tartozó programok célkitűzéseit és várt outputjait. Szükségtele-
nül nagy számban dolgoztak ki azonban teljesítménymutatókat, egyes fontos fogalommeghatározásokat pedig 
nem hangoltak össze. Egy sor ajánlást teszünk a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy javítsák a megállapo-
dások működését.

A partnerségi megállapodásokról

I
A partnerségi megállapodások az uniós tagállamokra érvényes stratégiai beruházási tervek, amelyek egy hétéves 
időszakra kijelölik a tagállami kiadási prioritásokat az európai strukturális és beruházási (esb) alapok keretében. 
Jogszabályi bevezetésükre, majd az Európai Bizottság és a tagállamok közötti megtárgyalásukra 2014-ben került sor. 
2015 decemberéig a Bizottság a partnerségi megállapodások alapján az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohé-
ziós Alap és az Európai Szociális Alap összesen 387 operatív programját tárgyalta meg. Mivel a 2014–2020-as prog-
ramidőszak összesen mintegy 350 milliárd eurójával ez a három alap tekinthető az Unió fő beruházási eszközeinek, 
e tárgyalások végeredménye határozza meg, hogyan költik el az uniós költségvetés jelentős részét.

Hogyan végeztük az ellenőrzést

II
Azt igyekeztünk megállapítani, hogy eredményes tárgyalásokat folytatott-e a Bizottság a partnerségi megállapodá-
sokról és az operatív programokról, és hogy ennek köszönhetően eredményesebben és célzottabban irányultak-e az 
uniós támogatások az Unió 2020-as stratégia prioritásaira, a beavatkozásokat jobban indokolták-e a beruházási igé-
nyek és a szándékolt eredmények, illetve hogy megfelelően határozták-e meg, hogy milyen kritériumokhoz képest 
mérendő e programok teljesítménye. Ellenőrzésünk a 2013 decemberétől 2015 decemberéig terjedő időszakra 
vonatkozott. Ellenőrzésünk során többek között:

– elemeztük, hogy milyen időkeretben zajlottak le a tárgyalások, és értékeltük a tárgyalással kapcsolatos bizottsá-
gi belső eljárásokat;

– mélyrehatóan elemeztük öt tagállam (Spanyolország, Írország, Horvátország, Lengyelország és Románia) part-
nerségi megállapodásait, illetve 14 operatív programját. Ezenkívül tanulmányutat tettünk Dániában,

– interjúkat készítettünk a Bizottság munkatársaival, valamint tisztviselőkkel a tagállamokban és azok brüsszeli 
állandó képviseletén;

– konzultáltunk az Unió regionális, strukturális és kohéziós politikája, illetve a teljesítményalapú költségvetés 
szakértőivel.
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Megállapításaink

III
Az Európai Parlament és a Tanács röviddel a 2014–2020-as programidőszak kezdete előtt fogadta el a kohéziós 
politikai jogalkotási csomagot. A rendeletek késői elfogadásának hatását enyhítendő a Bizottság már 2012-ben 
nem hivatalos tárgyalásokat kezdett a tagállamokkal. A nehézségek ellenére a Bizottság a közös rendelkezésekről 
szóló rendeletben előírt határidőn belül fogadta el az operatív programokat, és átlagos elfogadási idejük hasonló 
volt az előző programidőszak alatt tapasztalthoz. 2014 decemberéig a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló 
beruházások keretében működő operatív programoknak csak 64%-át fogadták el, elsősorban a jogalkotási csomag 
elfogadásának késése miatt.

IV
A Bizottság és a tagállamok közötti tárgyalások megterhelőbbek voltak, mint a korábbi időszakokban. Ezt elsősor-
ban a következők okozták: olyan további követelmények, mint az előzetes feltételrendszer, vagy mint a beavatko-
zási logika explicitebb leírásának követelménye; informatikai problémák, illetve az, hogy többfordulós, időigényes 
bizottsági jóváhagyás volt szükséges. Ezenkívül a tagállamok által benyújtott programozási dokumentumok kezdeti 
tervezeteinél minőségi gondok mutatkoztak.

V
A partnerségi megállapodások eredményes eszköznek bizonyultak az esb-alapokból származó forrásoknak a temati-
kus célkitűzésekre és beruházási prioritásokra való elkülönítése terén, valamint az Európa 2020 stratégia növekedési 
és munkahely-teremtési célkitűzéseinek hangsúlyos támogatásában. A programidőszakra előirányzott stratégiai 
eredmények eléréséhez az esb-alapok keretében nyújtott támogatáson kívül a nemzeti költségvetések jelentős hoz-
zájárulására is szükség lesz, ahogy további szabályozási intézkedésekre és strukturális reformokra is. Ez is mutatja, 
hogy a Bizottság az esb-alapok programozását egyre inkább felhasználja arra, hogy befolyásolja a tagállamokban az 
általános gazdasági kormányzást.

VI
A legtöbb megvizsgált 2014–2020-as operatív program esetében a Bizottság és a tagállamok sikeresen fejlesztettek 
ki megbízhatóbb beavatkozási logikával rendelkező programokat, meghatározva (egyedi célkitűzésekben/eredmé-
nyekben) a beavatkozás céljait és a célok elérésének várható módját (megjelölve a szükséges finanszírozást, a végre-
hajtandó intézkedéseket és a várt outputokat).
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VII
Megállapítottuk, hogy az operatív programok strukturálásának módja azt eredményezte, hogy jelentősen megnőtt 
az outputokra és eredményekre vonatkozóan figyelemmel kísérendő teljesítménymutatók száma. Az egyes alapokra 
vonatkozó rendeletek eltérő előírásokat szabtak meg az outputokra és eredményekre vonatkozó teljesítményadatok 
gyűjtésére és az azokról való beszámolásra nézve, illetve a beruházások pénzügyi monitoringját illetően. Nincsen 
egységes meghatározása az „output” és az „eredmény” fogalmának, és arra nézve sincs összehangolt megközelítés, 
hogy a különböző alapok egységes mutatókat alkalmaznának (amelyekről kötelezően beszámolnak a Bizottságnak). 
A tagállamoknak ezenkívül lehetőségük van arra, hogy további programspecifikus outputmutatókat határozzanak 
meg, valamint hogy a mutatókat a régiók között megosztva alkalmazzák.

VIII
Elemzésünk szerint a tagállamok ezerszámra határoztak meg teljesítménymutatókat, és az egységes mutatók 
számánál jóval nagyobb a programspecifikus mutatók száma. A mutatók nagy száma meg fogja növelni az admi-
nisztratív terhelést, miközben azt még nem lehet tudni, hogyan fogják felhasználni a tagállamok ezeket az adatokat. 
A megközelítésbeli – különösen a programspecifikus mutatókat illető – eltérések miatt azt is megkérdőjelezzük, 
hogy lehetséges-e ésszerű módon összesíteni a teljesítményadatokat. A mérleg pozitív oldalán az áll, hogy több és 
jobb teljesítményadat birtokában megnyílik az út a 2020 utáni teljesítményalapú költségvetés felé.

Ajánlásaink

IX
A tagállamok:

- lássák el a Bizottságot az ahhoz szükséges pénzügyi információkkal, hogy eredményesen figyelemmel le-
hessen kísérni a tematikus koncentrációs követelmények betartását (beleértve az ERFA-rendeletben felsorolt 
eltéréseket);

- programmódosítás esetén ne alkalmazzák tovább a felesleges programspecifikus mutatókat;

- gondoskodjanak az ERFA-beavatkozások hatásainak megállapítása szempontjából releváns adatok 
összegyűjtéséről.

X
A Bizottság:

- nyújtsa be időben a 2020 utáni időszakra vonatkozó kohéziós politikai jogalkotási javaslatait, hogy a programi-
dőszak kezdete előtt le lehessen bonyolítani az Európai Parlament és a Tanács közötti tárgyalásokat;

- biztosítsa, hogy az ESB-finanszírozásnak a tematikus célkitűzésekre való elkülönítését a tagállamok tiszteletben 
tartják;

- adjon közös meghatározást az „output” és az „eredmény” fogalmára, javasolja a meghatározások felvételét 
a költségvetési rendeletbe, és biztosítsa, hogy a 2020 utáni időszakokban az ágazati rendeletek ezeket kövessék;



13Összefoglalás 

- végezzen elemzést a 2014–2020-as időszak outputokra és eredményekre vonatkozó programspecifikus és közös 
mutatóira nézve, és válassza ki azokat, amelyek a leginkább relevánsak és a legalkalmasabbak az uniós beavat-
kozások hatásának meghatározására;

- terjessze az uniós beavatkozások hatását legalkalmasabb módon meghatározó értékelések tagállami követen-
dő példáit, és segítse a tagállamokat az értékelési terveik naprakésszé tételében, többek között az ilyen példák 
figyelembe vételével;

- összehasonlító teljesítményelemzés és adott esetben a szakpolitikai fejlődés előmozdítása céljára használja fel 
a 2014–2020-as időszakban az éves végrehajtási jelentések révén begyűjtött adatokat, valamint az ad hoc és 
utólagos értékelések eredményeit;

- adott esetben alkalmazza az OECD által javasolt, teljesítményen alapuló – minden egyes forrásnövekedést az 
outputok vagy más eredmények növekedéséhez kötő – költségvetés fogalmát a 2020 utáni időszak kohéziós 
politikai beavatkozásainak finanszírozására. Ezzel kapcsolatban a Bizottság használja fel a 2014–2020-as időszak-
ban meghatározott tényleges egységköltségekre vonatkozó adatokat.
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a A 2007–2013-as és a 2014–2020-as programidőszakban az ERFA, az ESZA és a KA 
keretében nyújtott uniós támogatás, az ETE-t és a YEI-t is beleértve

Forrás: Európai Számvevőszék a Bizottság adatai (InfoView, 2016. június) alapján.

A kohéziós politika jelenti az Unió legfőbb beruházási 
politikáját

01 
Az Unió kohéziós politikájának finanszírozása három mechanizmus, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós 
Alap (KA) révén történik. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal 
(EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal (ETHA) együtt ezek az ala-
pok alkotják az európai strukturális és beruházási alapokat (esb-alapok).

02 
A kohéziós politika az Unió legfőbb beruházási politikája, amely támogatja 
a munkahelyteremtést, a vállalatok versenyképességét, a gazdasági növekedést, 
a fenntartható növekedést és a polgárok életminőségének javítását. A 2014–
2020-as programidőszakban az ERFA, az ESZA és a KA rendelkezésére álló teljes 
uniós költségvetés 349,4 milliárd euró volt, ami a 2007–2013-as programidőszak 
346,5 milliárd eurós összegéhez képest némi növekedést jelentett1 (lásd: 1. ábra).

1 Az Európai Számvevőszék 
számítása a 2007–2013-as és 
2014–2020-as programidőszak 
elfogadott operatív 
programjaira vonatkozó 
bizottsági adatok alapján, 
InfoView, 2016. június.
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Forrás: Európai Számvevőszék a Bizottság adatai (InfoView, 2016. június) alapján.

A 2014–2020-as programidőszakban az ERFA, az ESZA és a KA keretében nyújtott 
uniós támogatás tagállamonként (milliárd euró)

03 
Az uniós költségvetésből a 2014–2020-as programidőszak során a legtöbb ERFA-, 
ESZA és KA-támogatásban részesülő tagállamok: Lengyelország (76,8 milli-
árd euró), Olaszország (31,1 milliárd euró) és Spanyolország (27,0 milliárd euró) 
(lásd: 2. ábra).
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A kohéziós politika teljesítményirányultságát erősítő 
szabályozási rendelkezések a 2014–2020-as 
időszakban

04 
A források programozása a végrehajtási programok első döntő lépése, mivel java-
részt ekkor dől el, hogy a programidőszak során mely területek részesülnek uniós 
és tagállami forrásokban.

05 
A 2014–2020-as programidőszakra számos olyan új szabályozási rendelkezés 
került bevezetésre, amely ezeknek az elvárásoknak igyekszik eleget tenni, többek 
között:

- a kohéziós kiadásoknak az Európa 2020 stratégiából eredeztetett tematikus 
célkitűzésekre és beruházási prioritásokra való összpontosítása;

- a beavatkozási logika strukturáltabb alkalmazása a programozás során, 
a beruházási igények azonosításával és a szándékolt hosszú távú eredmények 
pontosításával kezdve;

- teljesítménymutatók következetesebb és átfogóbb alkalmazása az ezen ered-
mények felé történő előrehaladás mérésére;

- az eredményességi tartalék újbóli bevezetése (korábban, a 2000–2006-os 
időszakban kötelező volt, majd a 2007–2013-as időszakban önkéntes2); az 
ilyen uniós finanszírozást csak akkor lehet rendelkezésre bocsátani, ha a mu-
tatók elérnek egyes előre meghatározott konkrét célértékeket;

- az előzetes feltételrendszer, amely előírja, hogy a tagállamok teljesítsenek 
bizonyos feltételeket (többek között az uniós szabályozás átültetésére és 
eredményes végrehajtására, valamint egyes politikai/stratégiai keretrendsze-
rek meglétére nézve) az esb-alapok beruházásainak területein. Megjegyzen-
dő, hogy a tagállamok már az előzetes feltételek teljesülését megelőzően is 
részesülhetnek az esb-alapokból nyújtott társfinanszírozásban. A Bizottság 
dönthet úgy, hogy részlegesen vagy teljesen felfüggeszti az időközi kifizeté-
seket, ha az előzetes feltételek nem teljesülnek.

06 
Az I. melléklet összeveti a 2014–2020-as programidőszak egyes fő rendelkezéseit 
a 2000–2006-os és 2007–2013-as időszak megfelelő rendelkezéseivel. Az előze-
tes feltételrendszer meghatározásával, a teljesítménymutatók kijelölésével és az 
eredményességi tartalékra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos szempontokat 
egy második jelentésben fogjuk tárgyalni (lásd: 28. bekezdés).

2 Az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések 
megállapításáról és az 
1260/1999/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. július 11-i 
1083/2006/EK tanácsi rendelet 
23. és 50. cikke (HL L 210., 
2006.7.31., 25. o.).
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A kohéziós politikára vonatkozó 2014–2020-as jogi 
keret elfogadása – a főbb lépések

A Bizottság jogalkotási javaslatának előkészítése

07 
2010-ben az Európai Tanács elfogadta az Európa 2020 stratégiát, amely abban 
igyekszik segíteni Európát, hogy a válságból való kilábalást követően erősebb 
legyen, valamint előkészíti az Unió gazdaságát a következő évtizedre. A stratégia 
fő növekedési prioritásokat és 2020-ig elérendő kiemelt célokat határozott meg 
(lásd: II. melléklet).

08 
2010 folyamán a Bizottság hatásvizsgálatot végzett az – összes esb-alapra általá-
nos közös rendelkezéseket megszabó – közös rendelkezésekről szóló rendeletre 
(CPR) vonatkozó jogalkotási javaslatára nézve3. A vizsgálat 2011 októberében 
közzétett eredményei előzetes feltételrendszer, teljesítmény-felülvizsgálat és 
eredményességi tartalék alkalmazását, valamint a makro-fiskális feltételekhez 
kötöttség fokozását javasolják.

09 
Végül 2012-ben a Bizottság állásfoglalásokat dolgozott ki mindegyik tagállamo-
kat illetően. Ezeket a magas szintű bizottsági tisztviselők általi bemutatás előtt, 
2012 őszén kiküldték az illetékes tagállami hatóságoknak. Az állásfoglalások tar-
talmazták az egyes tagállamok előtt álló fő kihívások bizottsági elemzését, az Eu-
rópa 2020 stratégia egyes célértékei tekintetében elért eredményeket, valamint 
a Bizottság véleményét arról, hogy melyek a leginkább releváns finanszírozási 
prioritások. Az állásfoglalásokban szerepeltek utalások az országspecifikus aján-
lásokra (CSR) és az európai szemeszterre is. A következőkben ezek a munkadoku-
mentumok képezték a tagállamokkal folytatott bizottsági tárgyalások alapját.

3 „Hatásvizsgálat”, 
SEC(2011) 1141 végleges, 2011. 
október 6.
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Tárgyalások a kohéziós jogszabálycsomagról a Bizottság, az 
Európai Parlament és a Tanács között

A kohéziós jogszabálycsomag szorosan kapcsolódik a többéves 
pénzügyi kerethez

10 
Az Európai Parlamentnél és a Tanácsnál a kohéziós politikai jogalkotási csomagról 
folytatott megbeszélések szorosan kapcsolódtak a többéves pénzügyi keretről 
(TPK)4 folytatott vitákhoz, amely keret meghatározza a programidőszak alatt ren-
delkezésre álló uniós támogatás teljes összegét Ez a TPK volt az első olyan keret, 
amelyet a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseivel összhangban fogadtak el. Ez azt 
jelenti, hogy a Tanács egy különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangú 
döntéssel fogadja el a TPK-rendeletet, az Európai Parlament jóváhagyását köve-
tően. A Bizottság a 2014–2020-as időszakra szóló TPK-javaslatát 2011 júniusában 
tette meg. A többéves pénzügyi keretet a Tanács és az Európai Parlament csak 
2013 decemberében fogadta el5.

A rendes jogalkotási eljárás alkalmazása révén nő az Európai 
Parlament hatásköre

11 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) növelte az Európai Par-
lament hatáskörét azáltal, hogy a teljes kohéziós politikai jogalkotási csomagra 
a rendes jogalkotási eljárást (együttdöntés) alkalmazta6. A Bizottság 2011 októ-
berében tette meg a kohéziós politikai jogszabálycsomagra irányuló javaslatát. 
A Parlament és a Tanács – az EUMSZ által bevezetett változásokból adódóan – 
először játszott egyenlő szerepet a strukturális alapok általános rendelkezéseiről 
szóló tárgyalásban. Az előző programozási időszakban az együttdöntési eljárás 
csak az egyes alapok külön szabályaira vonatkozott. A gyakorlatban ez azt je-
lentette, hogy az Európai Parlament és a Tanács is véleményezhette a Bizottság 
valamennyi javaslatát, és a Bizottságnak, a Parlamentnek és a Tanácsnak közös 
álláspontra kellett jutnia. A tárgyalások 2012 júliusában, a ciprusi elnökség alatt 
kezdődtek meg. A három intézmény csak a közös rendelkezésekről szóló rendelet 
kapcsán összesen 73 alkalommal ült össze, ebből hétszer a biztos jelenlétében.

12 
A közös rendelkezésekről szóló rendeletet és az öt esb-alap mindegyikére külön 
vonatkozó rendeleteket7 (alapspecifikus rendeletek) a Tanács 2013. december 17-
én fogadta el. A másodlagos jogszabályokat, vagyis a végrehajtási és felhatalma-
záson alapuló jogi aktusokat ezután 2016 januárjában fogadták el8 (lásd: 3.ábra).

4 COM(2011) 398 végleges, 2011. 
június 29, „A 2014 és 2020 
közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről 
szóló tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat”.

5 A Tanács 2013. december 2-i 
1311/2013/EU, Euratom 
rendelete a 2014–2020-as 
időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről (HL L 347., 
2013.12.20., 884. o.).

6 Az EUMSZ 177. cikke.

7 Az Európai Parlament és 
a Tanács 2013. december 17-i 
1300/2013/EU rendelete 
a Kohéziós Alapról és az 
1084/2006/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 347., 2013.12.20., 281. o.); 
az Európai Parlament és 
a Tanács 2013. december 17-i 
1301/2013/EU rendelete az 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alapról és a „Beruházás 
a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe” 
célkitűzésről szóló egyedi 
rendelkezésekről, valamint az 
1080/2006/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 347., 2013.12.20., 289. o.); 
az Európai Parlament és 
a Tanács 2013. december 17-i 
1304/2013/EU rendelete az 
Európai Szociális Alapról és az 
1081/2006/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 347., 2013.12.20., 470. o.); 
az Európai Parlament és 
a Tanács 2013. december 17-i 
1305/2013/EU rendelete az 
Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról 
és az 1698/2005/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 487. o.), illetve az 
Európai Parlament és a Tanács 
2014. május 15-i 508/2014/EU 
rendelete az Európai 
Tengerügyi és Halászati 
Alapról, valamint a 2328/2003/
EK, a 861/2006/EK, az 
1198/2006/EK és a 791/2007/
EK tanácsi rendelet, valamint 
az 1255/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

8 Utoljára a következő rendelet 
került elfogadásra: a Bizottság 
2016. január 29-i 2016/568/EU 
felhatalmazáson alapuló 
rendelete az 1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az 
Európai Szociális Alap, 
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A kohéziós politika programozása a 2014–2020-as 
időszakra

A programozási folyamat fő építőelemei: közös stratégiai 
keret, tematikus célkitűzések, partnerségi megállapodások 
és operatív programok

13 
A közös rendelkezésekről szóló rendelet tartalmazza a fő rendelkezéseket a kohé-
ziós politikai célkitűzések programozására és a 2014–2020-as időszak kapcsolódó 
kiadásaira vonatkozóan. Külön része ennek a partnerségek és az operatív progra-
mok megtárgyalása a Bizottság és a tagállamok között, egy közös stratégiai keret 
és előre meghatározott tematikus célkitűzések alapján.

Közös stratégiai keret

14 
A közös stratégiai keret (CSF) stratégiai vezérelvekkel szolgál uniós szinten arra 
nézve, hogyan kell koordinálni az esb-alapok forrásainak felhasználását más 
uniós eszközökkel és szakpolitikákkal a teljes programidőszak során, figyelembe 
véve az Európa 2020 stratégia szakpolitikai célkitűzéseit, kiemelt céljait és kiemelt 
kezdeményezéseit9 (lásd: II. melléklet). A 2007–2013-as időszakban különálló 
stratégiai iránymutatások léteztek egymás mellett a kohéziós politikára, a vidék-
fejlesztésre, illetve a halászatra és tengerpolitikára nézve.

Tematikus célkitűzések

15 
A CPR10 a 2014–2020-as időszakra nézve fokozza a beavatkozási logika alkalmazá-
sát, és törekszik annak a biztosítására, hogy a források 11 tematikus célkitűzésre 
összpontosuljanak (lásd: II. melléklet). Ezek a tematikus célkitűzések várhatóan 
hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia olyan prioritásaihoz, mint az intelli-
gens, fenntartható és inkluzív növekedés. A tematikus célkitűzések olyan magas 
szintű célkitűzések, amelyekhez nem kapcsolódnak célértékek, mérföldkövek és 
mutatók. A tematikus célkitűzések túlmutatnak az Európa 2020 stratégia kiemelt 
területein és kiemelt céljain11.

a Kohéziós Alap és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap 
kapcsán a vissza nem 
téríttethető összegek 
tagállamok általi 
megtérítésének előírására 
vonatkozó feltételek és 
eljárások tekintetében történő 
kiegészítéséről (HL L 97., 
2016.4.13, 1. o.).

9 Az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és az 
Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és 
a Kohéziós Alapra és az 
Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések 
megállapításáról és az 
1083/2006/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 
1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
(HL L 347., 2013.12.20., 320. o.) 
10. cikke.

10 Az 1303/2013/EU rendelet 
9. cikke.

11 A Számvevőszék éves 
jelentése a 2014-es pénzügyi 
év költségvetésének 
végrehajtásáról, 
3.24. bekezdés (HL C 373., 
2015.11.10.).
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16 
Az ERFA, az ESZA és a KA alapspecifikus rendeletei tematikus célkitűzésekhez 
kapcsolódó beruházási prioritásokat12 is meghatároznak. Ezenfelül több szabá-
lyozási követelmény vonatkozik a források elosztására (lásd: 1. háttérmagyarázat 
és II. melléklet). E kereteken belül kell minden tagállamnak felmérnie a nemzeti 
vagy regionális beruházási igényeket, és az esb-alapok forrásainak célba jutta-
tásával finanszíroznia azokat a befektetési igényeket, amelyek leginkább alkal-
masak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésére vagy jelentősen hozzá 
tudnak járulni ahhoz.

17 
Először a finanszírozás prioritási sorrendjét kell meghatározni előbb a partnerségi 
megállapodások szintjén, majd az operatív programok szintjén is. Ez kihat a be-
avatkozások megtervezésére a megvalósítási időszakon belül elérhető egyedi 
célkitűzések, valamint az ezeknek megfelelő teljesítménymutatók célértékei 
szempontjából.

Tematikus koncentráció: a főbb szabályozási követelmények áttekintése

Először is azt, hogy az alapok milyen körben nyújthatnak támogatást, az egyes alapokra vonatkozó rendele-
tek szabják meg: az ERFA az 1–11., az ESZA a 8–11., a KA pedig a 4–7. és a 11. tematikus célkitűzésre nyújthat 
támogatást13.

Ezenkívül az ERFA keretében a teljes finanszírozás rögzített százalékos arányát (50–80%) a kevésbé fejlett, az 
átmeneti és a fejlettebb régiókban az 1–4. tematikus célkitűzésre kell fordítani14. Ezenfelül a 4. tematikus célki-
tűzésre fordított összegnek legalább a teljes ERFA-juttatás 12–20%-át kell kitennie, a régió típusától függően15.

Az ESZA keretében a valamely tagállam számára elkülönített összes előirányzat legalább 20%-át a 9. tematikus 
célkitűzésre kell fordítani16, a programok szintjén pedig a források 60–80%-át legfeljebb öt beruházási priori-
tásra kell előirányozni17.

Az egyes alapoknak a tematikus koncentrációra vonatkozó követelményeit kiegészítve a támogatás körét 
tovább lehet szűkíteni stratégiai jelentőségű területekre. Például az 1. tematikus célkitűzésre forrást biztosító 
tagállamoknak és régióknak intelligens szakosodási stratégiákat is ki kellett fejleszteniük, vagyis meg kellett 
találniuk azt a néhány intelligens szakosodási területet, amely növekedési potenciállal rendelkezik. Az intelli-
gens szakosodási stratégiáknak ki kell fejteniük, hogyan szándékoznak a tagállamok és a régiók versenyelőnyt 
kialakítani az adott ország/régió vállalkozásai számára. Ez a követelmény része az előzetes feltételrendszer 1.1. 
pontjának18.

13 Az 1301/2013/EU rendelet 5. cikke, az 1304/2013/EU rendelet 3. cikke és az 1300/2013/EU rendelet 4. cikke.

14 Az 1301/2013/EU rendelet 4. cikke.

15 Az 1301/2013/EU rendelet 4. cikke.

16 Az 1304/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdése.

17 Az 1304/2013/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdése.

18 1303/2013/EU rendelet, XI. melléklet, előzetes feltételrendszer 1.1 pontja: „A nemzeti reformprogrammal összhangban álló intelligens 
specializációra vonatkozó nemzeti vagy regionális stratégia megléte”.
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12 Az 1301/2013/EU rendelet 
5. cikke, az 1304/2013/EU 
rendelet 3. cikke és az 
1300/2013/EU rendelet 
4. cikke.
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Partnerségi megállapodások

18 
A partnerségi megállapodások a CSF vezérelveivel összhangban kidolgozott 
nemzeti beruházási tervek. A megállapodások felölelik a programidőszak egé-
szét, illetve mind az öt esb-alapot. Tagállamonként egy partnerségi megálla-
podás létezik, kidolgozása az országnak a növekedés és a munkahelyek fenn-
tartására, valamint az Európa 2020 céljainak elérésére irányuló szakpolitikáit és 
intézkedéseit bemutató nemzeti reformprogramok, illetve a legújabb releváns 
országspecifikus ajánlások és a vonatkozó tanácsi ajánlások alapján történt.

19 
A partnerségi megállapodások tartalmát a közös rendelkezésekről szóló rende-
let szabja meg19, valamint a Bizottság további útmutatást adott ki arra nézve, 
hogy a megállapodásokban milyen konkrét információkat kell megadni20 (lásd: 
2. háttérmagyarázat). A partnerségi megállapodások fő részeit a Bizottság is 
jóváhagyja.

19 Az 1303/2013/EU rendelet 
15. cikkének (1) és (2) 
bekezdése.

20 Iránymutatásokat tartalmazó 
1. sz. tájékoztató kiadvány, 
partnerségi megállapodás, 1. 
változat, 2013. április, valamint 
a partnerségi megállapodás 
sablontervezete és 
iránymutatás a partnerségi 
megállapodás tartalmáról.

Partnerségi megállapodások

A partnerségi megállapodás kiterjed az összes esb-alapra és körvonalazza a tagállam céljait és tematikus célki-
tűzéseit, áttekintést adva így az egyes operatív programokban részletesebben kifejtett információról.

A Bizottság által jóváhagyandó megállapodás információkat tartalmaz a tagállami fejlesztési igényekről, egyes 
kiválasztott tematikus célkitűzésekről, az uniós támogatás indikatív elosztásáról; felsorolja az egyes tagálla-
mok operatív programjait; leírja az intézményi hátteret; felsorolja a partnereket és kifejti a partnerség elvét; 
értékeli az adminisztratív kapacitást; összefoglalja az előzetes értékeléseket; tájékoztat a kiegészítő jellegre 
vonatkozó szabályoknak való megfelelés előzetes ellenőrzéseiről; összefoglalja az előzetes feltételek teljesülé-
sének értékelését; beszámol a teljesítmény-keretrendszer működésének biztosításához szükséges módszerek-
ről és mechanizmusokról és az eredményességi tartalék elosztásáról; végül összefoglalja a programok során 
az adminisztratív terhelés csökkentésére tervezett intézkedéseket.
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Operatív programok

20 
A 2014–2020-as időszakban a kohéziós politika terén három esb-alap (ERFA, KA 
és ESZA) végrehajtása továbbra is operatív programokon keresztül történik. Az 
egyes operatív programokban a kiválasztott tematikus célkitűzések célértékei-
nek elérése érdekében a tagállamok meghatározzák a beruházási prioritásokat 
és a beavatkozás specifikus célkitűzéseit (a programidőszak egészére nézve), és 
leírják, hogy a finanszírozást (uniós és nemzeti köz- és magán-társfinanszírozást) 
hogyan fogják felhasználni az időszak folyamán projektek finanszírozására. Az 
operatív programokat a tagállamok a közös stratégiai kerettel és a partnerségi 
megállapodással összhangban dolgozzák ki. Minden OP prioritási tengelyek sze-
rint épül fel (lásd: 3. háttérmagyarázat).

Operatív programok

Az egyes operatív programokon belül az esb-alapok támogatásával elérni kívánt kiválasztott tematikus célki-
tűzésekről szóló információk, valamint a releváns beruházási prioritások a prioritási tengelyek szintjén jelen-
nek meg. Minden prioritási tengelyhez egynél több tematikus célkitűzést is lehet kapcsolni. Minden OP több 
prioritási tengelyből áll.

Az operatív programok mátrix formájában vannak kidolgozva, vagyis a teljesítményinformációk és a pénzügyi 
információk két fő paraméter mentén jelennek meg: egyrészt a tagállamok által egyenként meghatározott 
prioritási tengelyek, másrészt az egyes alapokra vonatkozó rendeletekben meghatározott kiválasztott beru-
házási prioritások szerint. Ez az információ az egyes régiók – pl. a kevésbé fejlett, az átmeneti, a legkülső és 
a fejlettebb régiók –, illetve alapok szerint is le van bontva.

Általános szabályként a programok olyan prioritási tengelyeket határozzanak meg, amelyek egyetlen alapból 
(mint pl. az ERFA, az ESZA vagy a KA) táplálkoznak és csak egyetlen tematikus célkitűzésre és egyfajta régiótí-
pusra irányulnak. Lehetséges azonban olyan prioritási tengelyek létrehozása is, amelyek egynél több alapból 
táplálkoznak, illetve egynél több régiótípusra irányulnak, akárcsak olyan prioritási tengely létrehozása, amely 
különböző tematikus célkitűzések beruházási prioritásait ötvözi21.

21 Az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke, valamint az általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti, a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés operatív programjaira vonatkozó modell tekintetében 
alkalmazandó szabályokról és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, az európai területi együttműködési 
célkitűzés együttműködési programjaira vonatkozó modell tekintetében alkalmazandó szabályokról szóló 288/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet második szakasza (HL L 87., 2014.3.22, 1. o.).
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21 
2014-ben a Bizottság végrehajtási rendeletet fogadott el az operatív programok 
sablonjára nézve, amely sablon meghatározza, hogyan kerüljön bemutatásra az 
OP tartalma22. Az operatív programokat az uniós költségvetésből történő kifizeté-
sek folyósítása előtt a Bizottságnak jóvá kell hagynia.

22 A 288/2014/EU rendelet.

1.
 tá

bl
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at Az elfogadott operatív programok száma: a 2007–2013-as  
és a 2014–2020-as időszak összevetése1

Programozási időszakok

2014–2020 2007–2013

Az ERFA és a KA operatív programjai 124 249

Az ESZA operatív programjai 95 118

Az ETE operatív programjai 76 73

Több alapból táplálkozó operatív 
programok 92 a n.a. NA

Összesen 387 440

1 Nem szerepelnek ebben a táblázatban az IPA és a FEAD operatív programjai, mert azokat nem a CPR keretében fogadják el.

Forrás: Bizottsági adatok, Infoview és SFC2007, a Számvevőszék alkalmazásában.

22 
A Bizottság a 2014–2020-as időszakban 387 operatív programot tárgyalt le, míg 
az előző időszakban ez a szám 440 volt 281 OP esetében a Regionális és Várospo-
litikai Főigazgatóság játszotta a főszerepet. A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek 
és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságára 106 ESZA-OP esetében jutott ez 
a szerep.
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Teljesítménymutatók az outputokra és eredményekre nézve

23 
Az intézkedéseknek az OP prioritási tengelyei szintjén történő végrehajtását az 
outputokra és az eredményekre vonatkozó teljesítménymutatókkal kísérik figye-
lemmel és mérik.

- Az OP beruházási prioritásainak keretében tervezett intézkedések végrehaj-
tását outputmutatók révén kell mérni. A rendelet mindegyik alap esetében 
meghatároz közös outputmutatókat23. A tagállamok ezenfelül meghatároz-
hatnak további programspecifikus outputmutatókat is.

- Az OP egyedi célkitűzéseinek teljesülését eredménymutatók révén kell 
mérni24. Léteznek programspecifikus eredménymutatók, valamint az ESZA 
esetében közös eredménymutatók is.

24 
A 2014–2020-as időszak elejétől fogva a Bizottság az ESIF nyílt adatplatformon25 
nyilvánosan hozzáférhetővé tette a tagállamok által a teljesítményre vonatkozó-
an nyújtott információkat.

25 
A III. melléklet bemutatja, hogyan kapcsolódnak az output- és eredménymu-
tatók a tematikus célkitűzésekhez, a beruházási prioritásokhoz és az egyedi 
célkitűzésekhez.

A partnerségi megállapodások és operatív programok 
elfogadására vonatkozó eljárási rendelkezése

26 
A közös rendelkezésekről szóló rendelet részletezi azt is, hogy melyek a Bizott-
ság, illetve a tagállamok feladatai a partnerségi megállapodások és az operatív 
programok előkészítésének és elfogadásának folyamatában. Mindkét doku-
mentumot a tagállam dolgozza ki, miközben párbeszédet folytat a Bizottsággal 
és együttműködik különböző partnerekkel (pl. a hatóságokkal, a gazdasági és 
szociális partnerekkel és nem kormányzati szervezetekkel)26. Mindennek átlátható 
eljárásokon kell alapulnia és összhangban kell lennie a tagállami intézményi és 
jogi keretekkel.

23 Az 1301/2013/EU, illetve az 
1304/2013/EU és az 1300/2013/
EU rendelet I. melléklete.

24 Az 1303/2013/EU rendelet 
96. cikke (2) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontja.

25 A nyílt hozzáférésű esb-adatok 
portálja (https://cohesiondata.
ec.europa.eu/).

26 Az 1303/2013/EU rendelet 
5. cikke.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/


25Az ellenőrzés hatóköre 
és módszere

27 
Ellenőrzésünk során azt vizsgáltuk, hogy a Bizottság eredményes tárgyalásokat 
folytatott-e a tagállamokkal a 2014–2020-as kohéziós politika kapcsán a partnerségi 
megállapodásokról és az operatív programokról, s ennek köszönhetően eredmé-
nyesebben és célzottabban irányul-e az uniós támogatás az Unió 2020-as stratégiai 
prioritásaira, jobban indokolják-e a beavatkozásokat a beruházási igények és a szán-
dékolt eredmények, illetve hogy megfelelően határozták-e meg azon feltételeket, 
amelyekhez képest e programok teljesítménye mérhető. Elsősorban a következőket 
vizsgáltuk:

- a lehető leggyorsabban és az előírt határidőn belül fejezte-e be a Bizottság 
a tárgyalásokat a tagállamokkal a partnerségi megállapodásokról és az operatív 
programokról;

- a partnerségi megállapodásokról folytatott tárgyalásai során a Bizottságnak 
sikerült-e biztosítania, hogy a kohéziós kiadások igazodjanak az Európa 2020 
stratégiához;

- világosan kitűnt-e az operatív programokból, hogy milyen beruházási igények-
kel kell még foglalkozni, és hogy milyen eredményeket várnak el a tervezett 
beavatkozásoktól;

- a pénzügyi monitoringintézkedések, illetve az outputokra és az eredményekre 
vonatkozó teljesítménymutatók lehetővé tették-e a kiadási prioritások és a tel-
jesítmény költséghatékony figyelemmel kísérését, és szilárd alapot teremtet-
tek-e ezzel ahhoz, hogy a 2020 utáni programidőszakban a támogatáselosztás 
teljesítményalapúbb módon történjék.

28 
Két külön jelentésben foglalkozunk a 2014–2020-as partnerségi megállapodások és 
operatív programok bizottsági tárgyalásával; a két jelentés közül ez az első. A má-
sodik jelentés majd az előzetes feltételrendszer meghatározását, a teljesítménymu-
tatók pontosítását és az eredményességi tartalékra vonatkozó szabályokat helyezi 
középpontba.

29 
E jelentés céljából többek között a következő ellenőrzési tevékenységeket végeztük 
el:

- Elemeztük, hogy milyen időkeretben zajlott le a kohéziós jogszabálycsomag, 
illetve a partnerségi megállapodások és az operatív programok megtárgyalása.

- Értékeltük a partnerségi megállapodások és az operatív programok megtárgya-
lására és elfogadására irányuló belső bizottsági eljárásokat.

- Mélyrehatóan elemeztük a következőket öt tagállam (Spanyolország, Írország, 
Horvátország, Lengyelország és Románia) öt partnerségi megállapodása, 
illetve 14 ERFA- és ESZA-operatív programja tekintetében: a kiadások tematikus 
koncentrációja, a beavatkozási logika kidolgozottsága, valamint az eredmények 
és outputok teljesítménymutatóinak megfelelő volta. Ezenkívül két operatív 
program kapcsán tanulmányutat tettünk Dániában.
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- Áttekintettük a mintánkban szereplő partnerségi megállapodásokra és ope-
ratív programokra vonatkozó bizottsági tárgyalási aktákat és a tagállamok 
előkészítő dokumentációját.

- Interjúkat készítettünk a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságnak, 
illetve a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigaz-
gatóságának a tárgyalásokban érintett több mint 50 alkalmazottjával, vala-
mint több mint 40 tisztviselővel a tagállamokban és azok brüsszeli állandó 
képviseletén.

- Konzultáltunk az Európai Unió regionális, strukturális és kohéziós politikája, il-
letve a teljesítményalapú költségvetés szakértőivel, valamint nemzeti szakér-
tőkkel és a tagállamok állandó uniós képviseleteinek munkatársaival.

30 
Elemzésünk középpontjában az 1. és a 8. tematikus célkitűzés állt („A kutatás, 
a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése”, illetve „A fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása”). Első-
sorban azért választottuk ezt a két tematikus célkitűzést, mert ezeknél a legma-
gasabb szintű az összes tagállam forráselosztása az ERFA (1. TC) és az ESZA (8. TC) 
keretében.

31 
Figyelembe vettük a partnerségi megállapodások és operatív programok tárgya-
lási eredményeiről 2015 decemberében kiadott bizottsági jelentést27 is, amely 
általános áttekintést ad az egyes tagállamokra nézve olyan fő kérdésekről, mint 
az esb-alapok felhasználhatósága az elkövetkező évtized folyamán az uniós növe-
kedési stratégia, az európai beruházási terv és a bizottsági prioritások céljaira.

32 
Az ellenőrzés a 2013 decemberétől 2015 decemberéig, a legutóbbi, 2014–2020-as 
OP elfogadásának időpontjáig tartó időszakra terjedt ki.

27 COM(2015) 639 final, 2015. 
december 14: 
„Munkahelyteremtés és 
növekedés – Az európai 
strukturális és beruházási 
alapok hozzájárulásának 
maximalizálása”, különösen 
a II. melléklet.
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A Bizottság keretek között tudta tartani a partnerségi 
megállapodások és az operatív programok 
tárgyalásának késedelmeit

33 
Elemeztük, hogy mennyi ideig tartott a kohéziós jogszabálycsomag, a partner-
ségi megállapodások és az operatív programok (OP) elfogadása a 2014–2020-as 
programidőszakban, és összevetettük ezt a tárgyalásoknak az előző időszakra 
jellemző hosszával. Áttekintettük a Bizottság előkészítő munkáját és a tárgyalá-
sokra irányuló belső eljárásait is. Emellett igyekeztünk megállapítani, hogy mely 
fő tényezők okozzák a tárgyalások végleges lezárásának késedelmét.

Az Európai Parlament és a Tanács csak 2013 végén fogadta el 
a kohéziós politikai jogalkotási csomagot

34 
A Bizottságnak olyan módon kell előkészítenie és a tagállamokkal lefolytatnia 
a tárgyalásokat a partnerségi megállapodásokról és az operatív programokról, 
hogy azokat a jogalapban rögzített határidőn belül, a lehető leghamarabb el 
lehessen fogadni. A partnerségi megállapodásokról és operatív programokról 
folytatandó tárgyalások hivatalosan csak akkor kezdődhetnek meg, miután az 
Európai Parlament és a Tanács elfogadta a vonatkozó jogi keretet. A partnerségi 
megállapodások benyújtásának határideje minden esetben 2014 áprilisa volt28. 
A tagállamoknak a partnerségi megállapodásuk benyújtásától számított három 
hónapon belül valamennyi operatív programjukat is be kellett nyújtaniuk29.

35 
Az Európai Parlament és a Tanács 2013 decemberében, vagyis röviddel a 2014–
2020-as programidőszak kezdete előtt fogadta el a kohéziós politikai jogalkotási 
csomagot (lásd még: 13. bekezdés). A 2007–2013-as időszakkal összevetve, ami-
kor a jogalapot 2006 júliusában fogadták el, ez öt hónap késést jelent.

28 Az 1303/2013/EU rendelet 
14. cikke.

29 Az 1303/2013/EU rendelet 
26.4. cikke „A növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházások” célkitűzés 
keretében működő operatív 
programokat illetően. Az 
európai területi 
együttműködési célkitűzés 
keretében a határidő a CPR 
hatályba lépésétől számított 9 
hónap.
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3.
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a

1 Az eredeti javaslattól az elfogadásig;

2  A végrehajtási rendeletek elfogadása (2016 novemberéig nyolc rendeletet fogadtak el). A végrehajtási rendeletek a kötelező erejű jogi 
aktusok végrehajtásának feltételeit határozzák meg. A Bizottság ezeket a rendeleteket „komitológiai” eljárás révén, vagyis uniós országok 
képviselőiből álló bizottságok támogatásával fogadta el;

3  Felhatalmazáson alapuló rendeletek elfogadása (2016 novemberéig kilenc ilyen rendeletet fogadtak el). A felhatalmazáson alapuló rende-
letek „olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve 
módosítják” (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke);

4 Az első partnerségi megállapodás/operatív program benyújtásától az utolsó partnerségi megállapodás/operatív program elfogadásáig eltelt idő.

Forrás: Európai Számvevőszék.

A partnerségi megállapodásokról és operatív programokról szóló tárgyalások jogi 
háttere és a bizottsági iránymutatás – időrendben
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36 
Az előző időszakhoz képest a Bizottság három hónappal később nyújtotta be 
a jogalkotási javaslatát (azaz 2011 októberében, míg előző alkalommal ez az 
időpont 2004 júliusa volt). Tovább tartottak a Tanács és az Európai Parlament 
közötti tárgyalások is, méghozzá két és fél hónappal (803 nap; korábban 727 nap). 
A megegyezéshez azért is kellett több idő, mert ki kellett várni a (2012 októberé-
ben elfogadott) költségvetési rendelet30, valamint a (2013 decemberében elfo-
gadott) többéves pénzügyi keret elfogadását, valamint azért is, mert az Európai 
Parlament a 2014–2020-as időszakra nézve nagyobb beleszólást kapott a tárgya-
lások lefolyásába (lásd: 11. bekezdés).

37 
A Bizottságnak ezután el kellett fogadnia a másodlagos jogszabályokat, vagyis 
összesen 17 végrehajtási és felhatalmazáson alapuló aktust (lásd: 13. bekezdés). 
A jogi keret elfogadása 2016 januárjáig fokozatosan, vagyis az operatív prog-
ramok Bizottság általi elfogadásával párhuzamosan vált teljessé (lásd: 3. ábra). 
Három végrehajtási aktust31, valamint négy felhatalmazáson alapuló jogi aktust32 
2014 márciusában fogadtak el egy tételben, majd második tételként négy végre-
hajtási aktust33 2015 januárjában.

A Bizottság proaktív módon állt hozzá a partnerségi 
megállapodások és operatív programok tárgyalásához

38 
A Bizottságnak egységes hozzáállást kell mutatnia a különböző alapok, illetve fő-
igazgatóságok tekintetében, és meg kell adnia a tagállamoknak minden releváns 
információt és szükséges támogatást (iránymutatás, képzés vagy informális kom-
munikáció formájában), hogy azok kellő időben el tudják készíteni programozási 
dokumentumaikat.

30 Az Európai Parlament és 
Tanács 2012. október 25-i 
966/2012/EU, Euratom 
rendelete az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 298., 
2012.10.26., 1. o.).

31 1) A 288/2014/EU rendelet; 2) 
a Bizottság 2014. február 25-i 
184/2014/EU végrehajtási 
rendelete az általános 
rendelkezések 
megállapításáról szóló 
1303/2013/EU rendelet szerint 
a tagállamok és a Bizottság 
közötti elektronikus 
adatcsere-rendszerekre 
alkalmazandó feltételeinek 
meghatározásáról, valamint az 
ERFA által az európai területi 
együttműködési célkitűzésnek 
nyújtott támogatásra 
vonatkozó egyedi 
rendelkezésekről szóló 
1299/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
szerint az ERFA által az európai 
területi együttműködési 
célkitűzésnek nyújtott 
támogatással kapcsolatos 
beavatkozási kategóriákra 
vonatkozó nómenklatúra 
elfogadásáról (HL L 57., 
2014.2.27., 7. o.); 3) a Bizottság 
2014. március 7-i 215/2014/EU 
végrehajtási rendelete az 
általános rendelkezések 
megállapításáról szóló 
1303/2013/EU végrehajtási 
rendeletre vonatkozó 
szabályoknak az esb-alapokat 
illetően az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodáshoz 
nyújtott támogatás módszerei, 
az eredményességmérési 
keretben foglalt részcélok és 
célok meghatározása, 
valamint a beavatkozási 
kategóriákra vonatkozó 
nómenklatúra tekintetében 
történő megállapításáról 
(HL L 69., 2014.3.8., 65. o.).

32 1) A Bizottság 2014. január 7-i 
240/2014/EU felhatalmazáson 
alapuló rendelete az 
esb-alapok keretében 
megvalósított partnerségre 
vonatkozó európai 
magatartási kódexről (HL L 74., 
2014.3.14., 1. o.); 2) a Bizottság 
2014. március 3-i 480/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló 
rendelete az 1303/2013/EU 
rendelet kiegészítéséről 
(HL L 138., 2014.5.13., 5. o.); 3) 
a Bizottság 2014. március 4-i 
481/2014/EU felhatalmazáson 
alapuló rendelete az 
1299/2013/EU rendeletnek az 
együttműködési programok 
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A Bizottság tárgyalási álláspontját az összes illetékes részlegtől 
származó információk alapján alakítják ki

39 
A 2014–2020-as időszakra érvényes közös rendelkezésekről szóló rendelet öt 
különböző alapra terjed ki, és lehetővé teszi több alapból finanszírozott operatív 
programok létrehozását is. 2013 áprilisában az esb-alapokkal foglalkozó főigaz-
gatóságok közösen adták ki a partnerségi megállapodások, illetve a több alapból 
finanszírozott operatív programok előkészítése és tárgyalása során a bizottsági 
munkatársak által követendő működési eljárásokat. Ezenkívül a Regionális és 
Várospolitikai Főigazgatóság és a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadal-
mi Befogadás Főigazgatósága menetrendet dolgozott ki a tagállamokkal folyta-
tott tárgyalások során követendő részletes lépésekről, valamint ellenőrzőlistákat 
annak biztosítására, hogy a különböző egységeknél egységes módon történik 
a partnerségi megállapodások és operatív programok elemzése. A partnerségi 
megállapodások és operatív programok tárgyalását elsősorban a főigazgatósá-
gok földrajzi egységei irányították.

A partnerségi megállapodásokról és operatív programokról 
folytatott informális párbeszéd segítette a tárgyalásokra 
való felkészülést és a rendeletek kései elfogadása hatásainak 
enyhítését

40 
A Bizottság arra ösztönözte a tagállamokat, hogy már 2013-ban mutassák be 
a partnerségi megállapodások és operatív programok tervezeteit. Az ellenőrzé-
sünk által érintett tagállamok valamennyien így is tettek a partnerségi megálla-
podásaik esetében. A Bizottság minden ilyen esetben konzultált minden érintett 
főigazgatósággal. Ennek és az állásfoglalásokban (lásd: 9. bekezdés) szereplő elő-
zetes értékelésének alapján a Bizottság ezt követően a tárgyalások megkezdése 
előtt informális észrevételeket tett a partnerségi megállapodások tervezeteiről.

41 
A tárgyalások előkészítő szakaszában lezajlott ilyen eszmecserék révén már 
körvonalazódhatott a Bizottság számára, hogy a hivatalos tárgyalások során mely 
témák okozhatnak jelentősebb gondot, s az eszmecserék egyben enyhítették azt 
a hatást is, amelyet a rendeletek késedelmes elfogadása a partnerségi megálla-
podások és operatív programok elfogadására gyakorolt.

42 
A tagállamok ritkábban igyekeztek konzultálni a Bizottsággal az operatív progra-
mok tervezeteiről. A 14 megvizsgált operatív program közül csak ötöt34 küldtek 
meg informális véleményezésre.

kiadásainak 
elszámolhatóságára 
vonatkozó egyedi szabályok 
tekintetében történő 
kiegészítéséről (HL L 138., 
2014.5.13., 45. o.); 4) a Bizottság 
2014. március 11-i 522/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló 
rendelete az 1301/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek az ERFA-ból 
támogatandó, a fenntartható 
városfejlesztéshez kapcsolódó 
innovatív intézkedések 
kiválasztására és irányítására 
vonatkozó részletes szabályok 
tekintetében történő 
kiegészítéséről (HL L 148., 
2014.5.20., 1. o.).

33 1) A Bizottság 2014. július 28-i 
821/2014/EU végrehajtási 
rendelete az 1303/2013/EU 
rendelet alkalmazási 
szabályainak a program-
hozzájárulások utalására és 
kezelésére vonatkozó részletes 
szabályok, a pénzügyi 
eszközökről szóló 
jelentéstétel, a műveletekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedések 
technikai jellemzői, valamint 
az adatok rögzítésére és 
tárolására szolgáló rendszer 
tekintetében történő 
megállapításáról (HL L 223., 
2014.7.29., 7. o.); 2) a Bizottság 
2014. szeptember 11-i 
964/2014/EU végrehajtási 
rendelete az 1303/2013/EU 
rendelet alkalmazási 
szabályainak a pénzügyi 
eszközökre vonatkozó 
általános feltételek 
tekintetében történő 
megállapításáról (HL L 271., 
2014.9.12., 16. o.); 3) a Bizottság 
2014. szeptember 22-i 
1011/2014/EU végrehajtási 
rendelete az 1303/2013/EU 
rendeletnek meghatározott 
információk Bizottsághoz való 
benyújtására használt minták 
tekintetében való 
végrehajtására, valamint 
a kedvezményezettek és az 
irányító hatóságok, az igazoló 
hatóságok, az audithatóságok 
és a közreműködő szervezetek 
közötti információcserére 
vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról (HL L 286., 
2014.9.30., 1. o.); 4) a Bizottság 
2015. január 20-i 2015/207/EU 
végrehajtási rendelete az 
előrehaladási jelentések 
mintája, a nagyprojektekre 
vonatkozó információk 
benyújtásának formátuma, 
a közös cselekvési terv 
mintája, a „Beruházás 
a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe” 
célkitűzésre vonatkozó 
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A Bizottság ellátta ugyan a tagállamokat iránymutató 
feljegyzésekkel a tárgyalásra, de csak a folyamat kései 
szakaszában

43 
A Bizottság jelentős számú általános és tematikus iránymutató feljegyzést bocsá-
tott saját munkatársai és a tagállamok rendelkezésére (csak az 1. és 8. tematikus 
célkitűzést illetően több mint 200 oldalnyi anyagot, valamint 400 oldalt az előze-
tes feltételrendszerről). Ezek a feljegyzések részletes ajánlásokat és utasításokat 
tartalmaztak a különböző tárgyalt témákról.

44 
Ez az iránymutatás azonban csak a folyamat kései szakaszában vált hozzáférhető-
vé, többek között azért, mert a kohéziós jogszabálycsomagot csak 2013 decem-
berében fogadták el. Az iránymutatás átmeneti változatait azonban a lehető leg-
korábban, a jogszabályokról szóló tárgyalások állásának megfelelően megküldték 
a tagállamoknak. Az előzetes feltételrendszerről szóló bizottsági iránymutatás 
első változatait például 2013 márciusában, illetve áprilisában bocsátották ki, majd 
2013 augusztusában aktualizálták, de ezek még nem tartalmaztak iránymutatást 
azon területekre nézve, amelyekről akkor még zajlottak a megbeszélések a jog-
alkotók között. 2013 augusztusában a 36 előzetes feltételrendszer közül 34-re 
nézve állt rendelkezésre iránymutatás. A tagállamok csak 2014 februárjában 
kapták meg végre az iránymutatás átfogó, végleges változatát. Az iránymutató 
feljegyzésekből csak néhány esetben készült végleges változat. 2014 februárja, 
illetve májusa előtt még olyan fontos területekről sem készült végleges változat, 
mint az előzetes feltételrendszer vagy a teljesítménymérési keret felülvizsgálata 
és az eredményességi tartalék. Az iránymutató feljegyzések felülvizsgálata 2014 
szeptemberéig tartott.

45 
Az ellenőrzésünkben szereplő tagállamok képviselői mindazonáltal megerősí-
tették, hogy a Bizottság mind informálisan, mind hivatalosan segítségükre volt 
a tárgyalások során, és általában véve építő jellegűként írták le a Bizottsággal 
való együttműködést. A tárgyalásokért felelős bizottsági munkatársak rendsze-
resen felkeresték a tagállamokat és rendszeres kapcsolatot tartottak a nemzeti 
hatóságokkal.

végrehajtási jelentések 
mintája, a vezetői nyilatkozat, 
az auditstratégia, az 
auditvélemény és az éves 
kontrolljelentés mintája, 
a költség-haszon elemzés 
módszertana, valamint az 
1299/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazásában az európai 
területi együttműködési 
célkitűzésre vonatkozó 
végrehajtási jelentések 
mintája tekintetében az 
1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó 
részletes szabályok 
megállapításáról (HL L 38., 
2015.2.13., 1. o.).

34 Mégpedig ezeket: a horvát 
nemzeti ERFA OP, az ír nemzeti 
ESZA OP, a román nemzeti 
ERFA és ESZA OP, valamint 
a román ERFA regionális OP.
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A nehézségek ellenére a Bizottság a rendeletben 
előírt határidőn belül elfogadta a partnerségi 
megállapodásokat és az operatív programokat

46 
A Bizottságnak a partnerségi megállapodások és az operatív programok 
benyújtását követő három hónapon belül kell megtennie észrevételeit35. 
Az észrevételekre reagálva a tagállamoknak meg kell adniuk a Bizottságnak 
minden szükséges további információt, és adott esetben felül kell vizsgál-
niuk a dokumentumot. Amennyiben a Bizottság által tett észrevételeket 
a tagállam megfelelően figyelembe vette, akkor a Bizottságnak a partnersé-
gi megállapodás benyújtását követő négy hónapon belül a megállapodást 
jóváhagyó határozatot kell elfogadnia36. Hasonlóképpen, ha a Bizottság által 
tett észrevételeket megfelelően figyelembe vették, akkor a Bizottságnak az 
egyes operatív programok tagállami benyújtását követő hat hónapon belül 
jóvá kell hagynia mindegyik operatív programot37. Nem befolyásolja a sza-
bályozás szerinti határidőt az az időtartam, amely a bizottsági észrevételek 
tagállamoknak történő megküldésétől kezdve addig telik el, amíg a tagállam 
elfogadásra készen visszaküldi az operatív programot (vagyis miután a Bizott-
ság észrevételeit megfelelően figyelembe vették)38.

47 
2013 elején a Bizottság jelezte a tagállamoknak, hogy valamennyi partner-
ségi megállapodást 2014 elején, valamennyi operatív programot pedig 2014. 
július végéig szándékozik elfogadni39. Elemzésünk azonban kimutatta, hogy 
az utolsó partnerségi megállapodást 2014 novemberében, az utolsó operatív 
programot 2015 decemberében fogadták el. A kohéziós politikai jogalkotási 
csomag késedelmes elfogadása miatt a Bizottság eredeti terveihez képest 
csúszott a partnerségi megállapodások és operatív programok elfogadása. 
Ráadásul az első partnerségi megállapodásokat csak 2014 januárjában, az 
első operatív programokat pedig 2014 márciusában nyújtották be a Bizott-
ságnak. Ezeket a partnerségi megállapodásokat és operatív programokat 
illetően tehát az informális tárgyalások már a vonatkozó rendeletek hivatalos 
elfogadása előtt megkezdődtek.

Partnerségi megállapodások

48 
Minden partnerségi megállapodást az előírt határidőn (2014. április) belül 
nyújtottak be. A partnerségi megállapodások megtárgyalása gyorsabban 
lezajlott, mint a 2007–2013-as időszakban. Az utolsó partnerségi megállapo-
dásokat csak kb. egy hónappal később fogadták el, mint az utolsó nemzeti 
stratégiai referenciakeretet, noha az utóbbi tárgyalásait két és fél hónappal 
később kezdték meg (lásd: 4. ábra).

35 Az 1303/2013/EU rendelet 16.1. 
és 29.3. cikke a partnerségi 
megállapodásokra, illetve az 
operatív programokra 
vonatkozóan.

36 Az 1303/2013/EU rendelet 
16.2. cikke.

37 Az 1303/2013/EU rendelet 
29.4. cikke.

38 Az 1303/2013/EU rendelet 
3. cikke.

39 Az esb-alapokat kezelő 
főigazgatóságok (Regionális 
és Várospolitikai 
Főigazgatóság/WD Ares 
(2013))által a tagállamoknak 
küldött levél.



33Észrevételek 

Operatív programok

49 
2014 novemberében az Európai Parlament sürgette a Bizottságot és a tagálla-
mokat, hogy „fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy szükség esetén 
gyorsan javítsák az operatív programok minőségét annak biztosítása érdekében, 
hogy 2014. december 31-ig”, vagyis az új Bizottság kinevezése előtt „a lehető 
legtöbb operatív program elfogadásra kerüljön”40. 2014 decemberéig „A növeke-
dést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások” célkitűzés keretében mű-
ködő 311 operatív program (bele nem értve az ETE operatív programjait) közül 
198-at fogadtak el (64%), majdnem mindet (151) december hónapban. Az előző, 
2007–2013-as programidőszakban az operatív programok 98%-át fogadták el 
az év megegyező hónapjáig (2007 decemberéig). Ezt a különbséget elsősorban 
a jogalkotási csomag elfogadásának késése okozza.

50 
A tagállamok az operatívprogram-tervezeteik nagy többségét (85%) az előírt ha-
táridőn belül nyújtották be. A Bizottság az operatív programok 15%-a esetében 
nem tudta megkezdeni a hivatalos tárgyalásokat a partnerségi megállapodások 
benyújtását követő három hónapon belül.

40 Európai Parlament, 
Állásfoglalásra irányuló 
indítvány a 2014–2020 közötti 
időszakra szóló kohéziós 
politika késedelmes 
elindulásáról, 2014. nov. 24. 
(B8–0281/2014).



34Észrevételek 

4.
 á

br
a A partnerségi megállapodások/nemzeti stratégiai referenciakeretek és operatív 

programok1 megtárgyalása (az első benyújtás és az utolsó jóváhagyás között eltelt 
idő) – a 2007–2013-as és a 2014–2020-as időszak összevetése

1  A 2007–2013-as programozási időszak elemzése Horvátországra nem vonatkozik, mivel az csak 2013-ban lépett be az Unióba. Nem szerepel-
nek benne az IPA és a FEAD operatív programjai sem, mert azokat nem az ERFA, ESZA és KA közös rendelete keretében fogadják el.

2 Beleértve a kiugróan későn elfogadott operatív programokat is.

Forrás: Európai Számvevőszék.
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51 
A 2014–2020-as időszakban átlagosan kb. nyolc hónapig tartott a tárgyalások 
végleges lezárása és egy operatív program elfogadása. Az elfogadáshoz szüksé-
ges átlagos időtartam hasonló a 2007–2013-as időszakban tapasztalthoz; ezúttal 
mintegy 24 nappal több telt el az operatív program benyújtásától annak elfoga-
dásáig: 241, korábban 217 nap (lásd: 5. ábra).

5.
 á

br
a Az operatív programok1 elfogadásának átlagos időtartama naptári napban (az 

eredeti benyújtástól a végleges elfogadásig)

1  Nem szerepelnek ebben a táblázatban az IPA és a FEAD operatív programjai, mert azokat nem a CPR keretében fogadják el, valamint a szüne-
teltetési eljárás sem.

Forrás: Bizottsági adatok a Számvevőszék alkalmazásában.
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52 
A 2007–2013-as időszakban az operatív programok tárgyalásai néhány esetben 
közel három évig tartottak. A 2014–2020-as időszakban erre nem volt példa. „A 
növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások” célkitűzés keretében 
működő operatív programok eredeti benyújtásától a végleges elfogadásáig 
eltelt maximális idő a 2007–2013-as időszakhoz képest 32%-kal csökkent (102641 
napról 703 napra). Különösen az ETE operatív programjainak megtárgyalásához 
szükséges idő rövidült le jelentősen (599 nap a korábbi 800-zal szemben). Ennek 
megállapításakor számításon kívül maradt a CPR-ben meghatározott szünetelési 
időszak (lásd: 46. bekezdés). Az ellenőrzésünk során vizsgált operatív programok 
esetében ennek az időnek az 52%-a annak volt betudható, hogy a tagállamok 
felülvizsgálták a Bizottságnak újra benyújtandó operatív programokat (lásd: 
55. bekezdés).

A partnerségi megállapodások és az operatív programok 
tárgyalásainak elhúzódását többek között a további 
követelmények, informatikai problémák és a jóváhagyási 
eljárás összetett volta okozta

53 
Előfordult, hogy a partnerségi megállapodások és az operatív programok elfoga-
dása késett a rendeletekben előírt határidőkhöz képest. Megállapításunk szerint 
egyes esetekben a Bizottság nem a határidőn (három hónap) belül küldte meg 
észrevételeit a tagállamoknak: így történt az öt megvizsgált partnerségi megálla-
podás közül egy (Horvátország), illetve a megvizsgált tizennégy operatív prog-
ram közül hét (Írország, Lengyelország és Spanyolország) esetében42.

54 
Komoly minőségi problémák is felmerültek a tagállamok által benyújtott opera-
tívprogram-tervezeteknél; emiatt a Bizottság módosításokat kért. Például a 14 
megvizsgált operatív program esetében a Bizottság észrevételeinek megküldését 
követően ezeket a programokat a tagállamoknak átlagosan háromszor kellett 
újra benyújtaniuk a Bizottságnak.

41 Ennek öt 2008-ban és 
2009-ben elfogadott operatív 
program volt az oka. Ezek 
nélkül az operatív programok 
nélkül a maximális időtartam 
423 nap lett volna.

42 CCI-számuk: 
2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 és 
2014ES16RFOP003.
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55 
Ezek a késedelmek és az operatív programok elfogadásához szükséges idő meg-
növekedése arra utal, hogy a tárgyalások megterhelőbbek voltak, mint az előző 
programidőszakban. Ennek több okát találtuk.

- További követelmények: több olyan új téma merült fel, amely korábban 
még soha nem került a tárgyalások napirendjére. Ez érthetően időigényeseb-
bé tette a tárgyalásokat. Példa erre az, hogy kötelezően meg kellett állapodni 
az előzetes feltételrendszerben, s e célból bizottsági munkatársaknak részle-
tesen kellett elemezniük egyes tagállami szakpolitikákat. Ilyen az a követel-
mény is, hogy kerüljön sor explicitebb beavatkozási logika és teljesítmény-
mérési keret megszabására, ami mélyrehatóbb vitát tesz szükségessé ahhoz, 
hogy az uniós politikára legnagyobb hatást gyakorló beavatkozások valósul-
janak meg. Emellett az outputokra és eredményekre vonatkozó teljesítmény-
mutatókat előre, az operatív programokkal együtt tárgyalták meg, ellentét-
ben az előző programidőszakkal, amikor ezekről egy későbbi szakaszban is 
születhetett megállapodás.

- Informatikai problémák: a tagállamok és a Bizottság közötti hivatalos 
elektronikus információcsere a tárgyalások során az új SFC2014 rendszeren 
keresztül történt. Az operatív programok megtárgyalása során kötelező volt 
ennek az informatikai eszköznek a használata43. A rendszer 2014 januárjá-
ban került használatba, de teljes mértékben működőképessé csak később 
vált. A rendszer működésének első évében a SFC2014 tizenkilenc különböző 
változatát bocsátották ki a problémák orvoslására. A vizsgálatunk során fel-
keresett valamennyi tagállam arról számolt be, hogy gondjaik voltak a rend-
szer használatával, négyen pedig arról tájékoztattak, hogy a rendszer még 
nem volt teljes mértékben működőképes, amikor benyújtották partnerségi 
megállapodásukat.

- Az operatívprogram-tervezetekről tett bizottsági észrevételeket jóvá 
kellett hagyni: a korábbi időszakokkal ellentétben az operatívprogram-ter-
vezetekről tett bizottsági észrevételeket a biztosi testületnek kellett elfogad-
nia44. Ebből adódóan, ha a tagállam által benyújtott dokumentációra reagálva 
a Bizottság észrevételeket fogalmazott meg, akkor legalább három szervezeti 
egységek közötti és azokon belüli konzultációt kellett tartani: az elsőt az 
összes érintett részleg észrevételeinek összegyűjtésére, a másodikat a tagál-
lamnak küldendő észrevételek jóváhagyására, a harmadikat pedig az operatív 
program elfogadása végett. Ellenőreink összesen 896 (operatív programon-
ként átlagosan három), az operatív programok megtárgyalásával és elfogadá-
sával kapcsolatos szolgálatközi konzultációt azonosítottak.

43 Az 184/2014/EU rendelet.

44 Az előző programozási 
időszakban csak a végleges 
operatív programokat kellett 
a biztosok testületének 
elfogadnia, az észrevételeket 
nem.
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A partnerségi megállapodások meghatározó módon 
járultak hozzá a kohéziós kiadásoknak az Európa 2020 
stratégiára történő célirányosításához

56 
A partnerségi megállapodásokat egyértelműen megfogalmazott, a finanszírozás 
elaprózódásának elkerülését célzó beavatkozási logika alapján kellett kialakítani. 
A tagállamoknak azonosítaniuk kellett a fő fejlesztési és beruházási igényeket, és 
a partnerségi megállapodásokban rá kellett mutatniuk, hogy ezek közül melyek 
kapcsolhatóak össze a közös rendelkezésekről szóló rendeletben előre meghatá-
rozott tematikus célkitűzésekkel, illetve melyeket lehet levezetni az Európa 2020 
stratégiából. A beavatkozási logika fokozott alkalmazása megkövetelte, hogy 
a forrásokat olyan területekre fordítsák, ahol az országspecifikus ajánlások és 
a tagállami elemzések szerint szükség van az állami és uniós beavatkozásokra, 
illetve ahol a legmagasabb a növekedési potenciál. A keretösszegnek összhang-
ban kell lennie a partnerségi megállapodásokban megszabott célkitűzésekkel 
és lehetővé kell tennie a tagállamok által célzott eredmények megvalósítását. Az 
operatív programoknak ezután fel kellett vázolniuk, hogy mely nemzeti vagy regi-
onális fejlesztési igényeket elégítenek ki, valamint a partnerségi megállapodások 
tartalmával továbbra is összhangban meg kellett adniuk a keretösszeg nagyságát.

57 
A Bizottság kérheti a partnerségi megállapodások és a vonatkozó operatív prog-
ramok átprogramozását, amennyiben ez a vonatkozó országspecifikus ajánlások, 
tanácsi ajánlások, illetve makrogazdasági kiigazítási programok ajánlásai vég-
rehajtásának támogatásához szükséges45. A Bizottság azonban csak kivételes 
esetekben szándékozik élni az átprogramozás eszközével46.

58 
Az országspecifikus ajánlásokat évente felülvizsgálják, de az alapvető kihívások 
rendszerint hosszú távon is érvényben maradnak, és egyik évről a másikra nem 
változnak nagyot. 2014-ben a 157 országspecifikus ajánlás több mint kétharmada 
legalább bizonyos mértékig érinti a kohéziós politikát.

59 
Az ellenőrzésünk által érintet öt tagállamban megvizsgáltuk, hogy partnerségi 
megállapodásaik kiterjedtek-e valamennyi lényeges szempontra, és hasznos 
diagnózist állítottak-e fel a tagállamok fejlesztési és beruházási igényeiről. Ezután 
megállapítottuk, hogy a Bizottság és a tagállamok közötti tárgyalások megállapo-
dásra jutottak-e a forrásoknak az Európa 2020 stratégiából eredeztetett tematikus 
célkitűzésekre való összpontosítása tekintetében, és hogy eleget tettek-e a rende-
letekben meghatározott elkülönítési előírásoknak. Ezenkívül összevetettük a tár-
gyalások végeredményét azzal, amire a 2007–2013-as időszak tárgyalásai során 
jutottak. Végül megvizsgáltuk, hogy a partnerségi megállapodások egyértelműen 
meghatározzák-e a megvalósítandó eredményeket, illetve hogy ezek az eredmé-
nyek milyen mértékben kapcsolhatók össze az uniós finanszírozással.

45 Az 1303/2013/EU rendelet 
23. cikke.

46 COM(2014) 494 final, 2014 
július 30., „Iránymutatások az 
1303/2013/EU rendelet 
23. cikke szerint az esb-alapok 
eredményességét és a gondos 
gazdasági irányítást 
összekapcsoló intézkedések 
alkalmazásáról”.
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A partnerségi megállapodások alapozzák meg a tematikus 
célkitűzések és a beruházási prioritások költségvetési 
előirányzatait

A partnerségi megállapodások diagnózist adnak a tagállamok 
fejlesztési szükségleteiről és beruházási prioritásairól

A vizsgált partnerségi megállapodások valamennyi lényeges szempontra 
kiterjedtek

60 
A partnerségi megállapodások terjedelmes dokumentumok. Horvátországé 
például 466 oldal, Romániáé 461 oldal, Spanyolországé 368 oldal, Írországé 265 
oldal, Lengyelországé pedig 244 oldal. A partnerségi megállapodásokban foglalt 
információk szerkezetileg, formailag és részletességüket tekintve tagállamonként 
jelentősen eltérnek egymástól. Az operatív programoktól eltérően a rendeletek 
nem szabtak meg kötelező sablont, de a Bizottság útmutatással szolgált a part-
nerségi megállapodás sablontervezetére és tartalmára nézve (lásd: 19. bekezdés).

61 
Az ellenőrzésünk által érintett öt tagállam partnerségi megállapodásait áttekint-
ve azt állapítottuk meg, hogy mindegyik

- az azonosított fejlesztési és beruházási igényekkel indokolta a tematikus 
célkitűzések kiválasztását, és megfelelt az egyes alapokra vonatkozó rendele-
tekben előírt tematikus koncentrációs követelményeknek47;

- adott tájékoztatást az esb-alapok indikatív elosztásáról az egyes tematikus 
célkitűzések között;

- meghatározta az egyes tematikus célkitűzések szándékolt eredményeit;

- felsorolta az eredmények elérésében szerepet játszó operatív programokat.

47 Az ESZA esetében ez csak 
a társadalmi integrációra 
vonatkozó tematikus 
koncentrációs követelményre 
érvényes.
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62 
Észrevételeztük azonban, hogy a tematikus célkitűzéseknek a Lengyelország és 
Spanyolország partnerségi megállapodásaiban szereplő teljes aggregált keretösz-
szege nem egyezett meg az operatív programok megfelelő adataival. Észrevéte-
lezzük azt is, hogy ha az ERFA esetében a tagállamoktól nem érkeznek kiegészítő 
pénzügyi információk, a Bizottság nehezen fogja tudni nyomon követni a pénz-
ügyi koncentrációs követelmények teljesülését.

A Bizottság elemezte a finanszírozással kapcsolatos kihívásokat és 
prioritásokat, és észrevételeit a partnerségi megállapodásokról és 
operatív programokról szóló hivatalos tárgyalások előtt megküldte 
a tagállamoknak.

63 
A Bizottság az állásfoglalásaiban elemezte az egyes tagállamok előtt álló fő 
kihívásokat és azonosította a tagállamok releváns finanszírozási prioritásait. Ezek 
az állásfoglalások a Tanács 2012-ben kibocsátott országspecifikus ajánlásaira is 
hivatkoztak (lásd: 9. bekezdés). A fejlesztési igények és beruházási prioritások 
azonosításának folyamata a tagállamokban részletes viták és felkészülés tárgya 
volt, és napirendre került a Bizottság és a tagállamok közötti tárgyalásokon is.

A tagállamok azonosították a partnerségi megállapodásokban a fejlesztési 
és beruházási igényeket

64 
Áttekintésünk tanúsága szerint a partnerségi megállapodások – a Bizottság szá-
mára abban az időben rendelkezésre álló bizonyítékok alapján – olyan diagnózist 
állítanak fel a helyzetről az egyes kiválasztott tematikus célkitűzésekre nézve, 
amelyekre alapozva megállapíthatóak a kiadási prioritások. Példák a 4. háttérma-
gyarázatban olvashatók.
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t Partnerségi megállapodások – a tagállami helyzet diagnózisa az egyes tematikus 
célkitűzés tükrében

„Kutatás” (1. TC):

Minden tagállam információt szolgáltatott a K+F-intenzitásra és a vállalati K+F-kiadásokra nézve. Különböző 
mértékben a partnerségi megállapodások is leírják az egyes tagállamok outputokban mért teljesítményét, 
olyan tényezőkkel mérve azt, mint például a szabadalmak, a tudományos publikációk, a humán potenciál 
a K+F területén, a kutatószervezetek és a vállalkozások közötti kapcsolatok és együttműködésük szintje, vala-
mint az ország pozíciója az európai innovációs eredménytáblán (EIS)48.

A tagállamok ennek alapján határozták meg partnerségi megállapodásukban az 1. TC-hez kapcsolódó becsült 
általános beruházási igényeiket. Írország esetében a beruházási igényeket nem fejtették ki explicit módon, de 
a diagnózisból és a tervezett stratégiai eredményekből következtetni lehetett rájuk. Lengyelország, Románia 
és Horvátország jelezte, hogy a pénzügyi támogatáson kívül strukturális, illetve szabályozási kiigazítások is 
szükségesek a K+F tevékenységek fejlesztésének ösztönzéséhez. Észrevételeztük azonban, hogy a mögöttes 
okokról kevés volt az információ, és hogy a partnerségi megállapodások nem részletezték, milyen strukturális 
változások volnának szükségesek. A partnerségi megállapodások ennek ellenére megfelelnek a CPR-ben meg-
határozott minimumkövetelményeknek.

„Foglalkoztatás elősegítése” (8. TC):

Mindegyik tagállam partnerségi megállapodása foglalkozott a 8. TC-hez kapcsolódó konkrét kihívásokkal. 
Minden vizsgált országban problémaként merült fel a fiatalok nagyarányú munkanélkülisége. Az általában 
vett munkanélküliség kihívásként szerepelt Írország és Spanyolország esetében, míg Írország a hosszú távú 
munkanélküliség növekedését említette problémaként. Lengyelországban az egyik fő kihívás a munkaerő-pi-
aci részvétel általánosan alacsony szintje volt (különösen a nők és az idősek körében). Románia partnerségi 
megállapodása hangsúlyozta, hogy növelni kell a romák, az idősek, a nők és a fogyatékkal élők munkaerő-pi-
aci részvételét. Lengyelország, Románia és Horvátország említette, hogy javítani kell az állami foglalkoztatási 
szolgálatok eredményességét.

48 Európai Bizottság, Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság, 2014 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/
facts-figures/scoreboards_hu

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_hu
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_hu
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A vizsgált partnerségi megállapodások az Európa 2020 
stratégiából levezetett szinte valamennyi tematikus célkitűzéssel 
foglalkoztak

65 
Partnerségi megállapodásában mind az öt tagállam foglalkozott szinte mind-
egyik tematikus célkitűzéssel. Lengyelország, Románia és Horvátország va-
lamennyi TC-vel, Spanyolország az 1–10., Írország pedig az 5., 7. és 11. TC-vel 
foglalkozott.

66 
Ez olyan helyzetet teremtett, hogy a források elosztása nem kapcsolódik egyér-
telműen az egyes országspecifikus ajánlásokhoz. A vizsgált tagállamok első-
sorban az elkülönítési előírásokkal indokolták a forrásoknak az egyes tematikus 
célkitűzésekre történő elosztását, továbbá az azonosított nemzeti igényekkel és 
a 2012-es és 2013-as országspecifikus ajánlásokkal. Nem világos ezenkívül, hogy 
az egyes tematikus célkitűzésekre elkülönített források aránya lehetővé teszi-e az 
azonosított szükségletek kielégítését és a tagállamok által célzott eredmények 
megvalósítását.

A partnerségi megállapodások tárgyalásai eredményesek 
voltak abból a szempontból, hogy a kiadásokat az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseire különítették el

Teljesültek az egyes alapokra vonatkozó rendeletek tematikus 
koncentrációs követelményei

ERFA – 1–4. tematikus célkitűzés

67 
A 28 uniós tagállam összességében az ERFA-juttatásainak mintegy 62%-át különí-
tette el az 1–4. tematikus célkitűzésre. Elemzésünk azt is kimutatta, hogy az egyes 
tagállamok a minimálisan nyújtandó 50%-nál többet irányoztak elő a kevésbé 
fejlett régiókra.
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68 
Az öt részletesen vizsgált tagállamban az ERFA-támogatások a következő te-
rületekre összpontosulnak: kutatás és innováció (1. TC), IKT (2. TC), kkv-k ver-
senyképessége (3. TC) és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás (4. TC) Bizonyos tematikus célkitűzéseknél az egyes alapokra 
vonatkozó rendeletek minimális koncentrációs követelményeket írnak elő (lásd: 
1. háttérmagyarázat). Elemzésünk tanúsága szerint a tematikus koncentrációs 
követelményeket a partnerségi megállapodások szintjén még meg is haladták 
(lásd: 2. táblázat).

2.
 tá

bl
áz

at Tematikus koncentrációs követelmények az ERFA-nál 
tagállamonként a partnerségi megállapodás szintjén

ERFA, 1.,2.,3.,4. TC

fejlettebb régió átmeneti régió kevésbé fejlett régió

minimálisan előírt 80% 60% 50%

ES1 81% 63% 56%

HR n.a. n.a. 61%

IE 91% n.a. n.a.

PL2 70% n.a. 58%

RO 84% n.a. 51%

ERFA 4. TC (Éghajlatváltozás)

fejlettebb régió átmeneti régió kevésbé fejlett régió

minimálisan előírt 20% 15% 12%

ES 20% 17% 18%

HR n.a. n.a. 13%

IE 22% n.a. n.a.

PL3 24% n.a. 24%

RO 48% n.a. 60%

1  A spanyolországi adatok nem egyeznek meg az operatív programokkal, mivel azok a régiókat 
a közös rendelkezésekről szóló rendeletben meghatározott kritériumok szerint osztályozzák, 
azok viszont nincsenek összhangban az ERFA rendeletben meghatározott eltéréssel;

2 Az ERFA rendelet 4.1. cikkében meghatározott eltéréssel összhangban teljesültnek tekintendő;

3 Az ERFA rendelet 4.3. cikkében meghatározott eltéréssel összhangban teljesültnek tekintendő.

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság Infoview és SFC2014 informatikai alkalmazásából szárma-
zó adatok alapján.
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69 
Megjegyezzük, hogy az ERFA-rendeletben felsorolt eltéréseket49 alkalmazó tagál-
lamok esetében az operatív programokban rendelkezésre álló pénzügyi informá-
ciók nem mindig teszik lehetővé annak megállapítását, hogy betartják-e a tema-
tikus koncentrációra vonatkozó követelményeket (lásd: 2. táblázat). Ezekben az 
esetekben a régiókat a programozás során alkalmazott NUTS 2. osztályozástól 
eltérően, a tematikus koncentráció szempontjából másképpen kategorizálják50. 
Ha a tagállamoktól nem érkeznek kiegészítő információk, a Bizottság nem fogja 
tudni nyomon követni a tematikus koncentrációs követelmények teljesülését.

ESZA – 8–10. tematikus célkitűzés

70 
Az ESZA esetében a források legnagyobb részét (30,7 milliárd eurót, kb. 37%) a 8. 
TC-re fordították, míg a 10. TC, az „Oktatás”, 27,1 milliárd euróban (mintegy 33%) 
részesült. Az uniós tagállamok összességében az ESZA-juttatásaik mintegy 26%-
át fordították a 9. tematikus célkitűzésre. Mind az öt vizsgált tagállam a forrása-
inak 22–36%-át fordította „A társadalmi befogadás támogatására” (9. TC), ami 
ismét jelentősen meghaladta az alapra vonatkozó rendeletben foglalt minimum-
követelményeket (lásd: 3. táblázat).

3.
 tá

bl
áz

at Tematikus koncentrációs követelmények a 9. TC-nél 
a vizsgált tagállamokban

minimálisan előírt 20%

ES 27%

HR 23%

IE 36%

PL 22%

RO 26%

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság Infoview és SFC2014 informatikai alkalmazásából szárma-
zó adatok alapján.

49 Az 1301/2013/EU rendelet 
4. cikke.

50 Az 1303/2013/EU rendelet 
90. cikke.



45Észrevételek 

71 
Elemzésünk tanúsága szerint a Bizottság és a tagállamok az operatív programok 
szintjén eredményesen határolták el a forrásokat az Európa 2020 stratégiából 
levezethető prioritásokra Az operatív programok tárgyalása során ez közvetlen 
hatással volt azok beavatkozási logikájára, illetve az outputokra vonatkozó telje-
sítménymutatók célértékeire, mivel a legtöbb célértéket korábbi tapasztalatok 
alapján meghatározott egységköltségek alapján számítják ki.

A 2014–2020-as időszak forrásai az előző időszakoknál jobban 
összpontosulnak az intelligens és inkluzív növekedés területére

72 
A Bizottság és a tagállamok közötti tárgyalások eredményeképpen a források 
mind a 28 tagállam esetében jobban összpontosultak az Európa 2020 prioritá-
saira: az „inkluzív növekedés” (8–11. tematikus célkitűzés) forrásai közel 8%-kal 
nőttek, míg a „fenntartható növekedés” (4–7. tematikus célkitűzés) forrásai közel 
4%-kal csökkentek (lásd: 6. ábra). Azt, hogy az intelligens, fenntartható és inklu-
zív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia prioritási területeihez tematikus 
célkitűzéseket kellene rendelni, nem határozzák meg a rendeletek51 Ezt a kötele-
zettséget a Bizottság vezette be több, 2014 óta kiadott dokumentumban52.

73 
A 2014–2020-as programidőszakban az „alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazda-
ság” (4. tematikus célkitűzés) számára elkülönített források nagysága jelentősen, 
közel 22,4 milliárd euróval (57%) nőtt. Ugyanakkor más célok esetében a források 
jelentősen csökkentek: „A környezet megóvása és védelme és az erőforrás-fel-
használás hatékonyságának előmozdítása” (6. tematikus célkitűzés) számára 
elkülönített források 10,6 milliárd euróval (-30%), míg a „közlekedés” (7. tematikus 
célkitűzés) számára elkülönített források 16,9 milliárd euróval (-29%) csökkentek. 
Az ellenőrzés által érintett tematikus célkitűzésekre elkülönített teljes forráso-
kat 8,4 milliárd euróval (-20%) csökkentették a „kutatás” (1. tematikus célkitűzés) 
esetében, míg a „foglalkoztatás előmozdítása” (8. tematikus célkitűzés) számára 
elkülönített források 10,3 milliárd euróval (28%) nőttek (lásd: 6. ábra).

51 A Számvevőszék éves 
jelentése a 2014-es pénzügyi 
év költségvetésének 
végrehajtásáról, 
3.22. bekezdés.

52 Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság, „European 
Structural and Investment 
funds 2014–2020: official texts 
and commentaries” („Európai 
strukturális és beruházási 
alapok 2014–2020 között: 
hivatalos szövegek és 
kommentárok”), 2015. 
november.
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6.
 á

br
a Az ERFA, az ESZA (a YEI-t is beleértve), valamint a KA forrásainak hozzárendelése 

az Európa 2020 stratégiához – a 2007–2013-as és a 2014–2020-as programidőszak 
összehasonlítása

millió euró

Inkluzív 
növekedés
(8–11. TC)

Fenntartható 
növekedés
(4–7. TC)

Intelligens 
növekedés
(1–3. TC)

8%
6%
4%
2%
0%

-2%
-4%

7 853

-5 221596

11. TC10. TC9. TC8. TC7. TC6. TC5. TC4. TC3. TC2. TC1. TC

70%

50%

30%

10%

-10%

-30%

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Megjegyzés: A különböző programidőszakok pénzügyi adatai nem vethetőek össze közvetlenül egymással. Becslésünk a 2007–2013-as időszak 
pénzügyi adatain alapul, ahogy azokat a Bizottság visszamenőlegesen kódolta és a tematikus célkitűzésekhez hozzárendelt.

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság Infoview informatikai alkalmazásából és a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságtól származó 
adatok alapján.
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Az ellenőrzött tagállamok a partnerségi megállapodásokban 
határozzák meg a főbb elérendő eredményeket, de azok 
eléréséhez az uniós finanszírozáson kívül jelentős tagállami 
hozzájárulásokra lesz szükség

74 
A partnerségi megállapodásokban a tagállamok bemutatnak bizonyos kiválasz-
tott tematikus célkitűzéseket és meghatározzák az egyes esb-alapok beavatko-
zásainak várt főbb eredményeit (lásd: 2. háttérmagyarázat). Általánosságban 
úgy véljük, hogy valamennyi vizsgált partnerségi megállapodás esetében az 1. és 
8. tematikus célkitűzéshez meghatározott várt eredmények megfeleltethetők 
a leírt szükségleteknek és kihívásoknak. A várt eredményekkel kapcsolatos infor-
mációk részletességi szintje és minősége azonban eltérő képet mutat a vizsgált 
partnerségi megállapodásokban:

- az ír partnerségi megállapodás közvetlenül átveszi az operatív programokhoz 
meghatározott eredmények megfogalmazását;

- a horvát, spanyol és román partnerségi megállapodások az egyes temati-
kus célkitűzések szintjén határozzák meg a finanszírozási prioritásokat és az 
egyes alapoktól (ERFA, ESZA és KA) várt eredményeket. Ezenkívül a spanyol 
partnerségi megállapodás a valamennyi ESZA és ERFA operatív programokra 
közösen vonatkozó egyedi célkitűzéseket határoz meg, és valamennyi opera-
tív program csak ezeket a célkitűzéseket vehette át;

- a lengyel partnerségi megállapodás általános egyedi célkitűzéseket határoz 
meg az 1. és 8. tematikus célkitűzésre vonatkozóan, valamint azokat finanszí-
rozási prioritásokra és az ezeknek megfelelő várt eredményekre bontja (lásd: 
5. háttérmagyarázat).

A beruházási szükségletek és a „foglalkoztatás előmozdítása” (8. tematikus 
célkitűzés) eredményei közötti kapcsolat – lengyelországi példa

Lengyelország a nők foglalkoztatottságának alacsony szintjét határozta meg az egyik munkaerő-piaci kihívás-
ként. A nők munkaerőpiacra történő visszatérését talán leginkább akadályozó probléma a gyermekfelügyelet 
korlátozott elérhetősége. Lengyelország az esb-alapok felhasználásával tervezi javítani a legfeljebb három 
éves gyermekek felügyeletének elérhetőségét, és ezáltal a nők foglalkoztatási lehetőségeit. Ez a partnerségi 
megállapodásban meghatározott várt eredmény.

5.
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75 
Megállapítottuk, hogy partnerségi megállapodásaiban valamennyi vizsgált 
tagállam meghatároz fő eredménymutatókat az 1. és a 8. tematikus célkitűzés-
re vonatkozóan, hogy mérni tudja a tervezett beruházások révén elérni kívánt 
eredményeket (lásd: IV. melléklet). Az öt vizsgált partnerségi megállapodás közül 
háromban az 1. és a 8. tematikus célkitűzésre vonatkozó valamennyi eredmény-
mutatóhoz számszerűsített kiindulási és célértékek tartoznak. Spanyolország 
a 8. tematikus célkitűzés négy eredménymutatója közül három esetében adott 
kvalitatív leírást az elérni kívánt változásról53. Írország a partnerségi megállapo-
dásban sem kiindulási, sem célértékeket nem adott meg az 1. és a 8. tematikus 
célkitűzésre vonatkozóan, hanem ezek helyett az operatív programokra hivat-
kozik. A kiindulási és célértékeket az 1. tematikus célkitűzés esetében ki lehet 
következtetni az ERFA operatív programjaiból, a 8. tematikus célkitűzés esetében 
az ESZA operatív programjaiból viszont nem.

76 
Az 1. és 8. tematikus célkitűzés esetében Írország kivételével valamennyi vizsgált 
tagállam az Európa 2020 stratégia által meghatározott alábbi két kiemelt célt 
használta stratégiai eredménymutatóként: a GDP 3%-át kitevő K+F és innovációs 
beruházás (köz- és magánforrások összesen), valamint a 20–64 év közötti korosz-
tály 75%-ának foglalkoztatása. Megállapítottuk azt is, hogy a célértékek, ameny-
nyiben történt rájuk hivatkozás, összhangban álltak az Európa 2020 stratégiát 
tagállami célértékekre átültető nemzeti reformprogramokkal.

77 
Az 1. tematikus célkitűzésre vonatkozó ERFA-előirányzat a 28 uniós tagállam ese-
tében a 2014–2020-as időszakra vonatkozó összes becsült K+F kiadás kevesebb 
mint 5%-át teszi ki. Az ERFA-ból fedezett kutatási kiadások 15 tagállamban az 
összes nemzeti K+F kiadás több mint 5%-át teszik ki54, míg minden más tagállam-
ban csak elenyésző részt. Ez csak Litvánia, Lengyelország, Észtország és Szlovákia 
esetében haladja meg a 25%-ot, míg egyedül Lettországban haladja meg az 
50%-ot.

78 
A lengyel partnerségi megállapodás szerint az 1. tematikus célkitűzés várt ered-
ményei negyedrészben várhatóan közvetlenül az esb-alapok beavatkozásaiból 
következnek. Ez nagyjából összhangban áll azzal, hogy mekkora az összes K+F 
kiadás megfelelő része. A többi tagállam közül egy sem készít számszerűsített 
becslést az esb-alapok által a célértékek eléréséhez nyújtott hozzájárulásról, mi-
vel ezt nem írja elő a közös rendelkezésekről szóló rendelet (lásd: IV. melléklet).

53 A Számvevőszék éves 
jelentése a 2015-ös pénzügyi 
év költségvetésének 
végrehajtásáról, 
3.59. bekezdés (HL C 375., 
2016.10.31.).

54 Az EUROSTAT által kiszámított 
„Total intramural R&D 
expenditure (GERD) by sectors 
of performance 2014” (Összes 
belső K+F ráfordítás 
valamennyi K+F 
tevékenységet végző 
szektorban 2014-ben).
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79 
Az aktív munkaerő-piaci politikára vonatkozóan az esb-alapok, különösen az 
ESZA, a becslések szerint erősebb hatást gyakorolnak, legalábbis néhány tag-
államban. Például Romániában a „foglalkoztatás előmozdítására” (8. tematikus 
célkitűzés) előirányzott esb-alapokból származó források több mint hatszorosát 
teszik ki az aktív munkaerő-piaci politikára 2014-ben fordított éves tagállami 
kiadásoknak. A gyakorlatban az aktív munkaerő-piaci politika romániai finanszí-
rozását jelentősen növelni fogják az esb-alapok.

80 
A partnerségi megállapodások elemzése alapján egyértelműen úgy véljük, hogy 
a dokumentumokban kitűzött eredmények elérése nem csak az esb-alapokból 
nyújtott finanszírozáson kívüli jelentős hozzájárulást igényel a tagállami költség-
vetésekből, hanem további szabályozási intézkedéseket és strukturális reformo-
kat is. Ugyanakkor ha az eredményeket, pl. a foglalkoztatási arány növekedését 
nem sikerül elérni, az nem feltétlenül az esb-alapokból történő beavatkozások 
hibája, hanem esetleg az esb-alapok hatókörén kívüli tényezőknek, pl. a kedve-
zőtlen szociális-gazdasági helyzetnek és/vagy a nem eléggé eredményes tagálla-
mi szakpolitikáknak tudható be.

Az operatív programok egyértelműbben bemutatják 
a beavatkozások céljait és azok elérésének várt 
módját, de ehhez az előző programidőszakhoz képest 
nagyobb összetettség társul

81 
Az operatív programoknak következetes és harmonizált módon kell megindokol-
niuk az uniós beavatkozásokat. Ki kell térniük a fejlesztési és beruházási szük-
ségletekre és a növekedési potenciálra, a kezelendő problémákra, valamint az 
elérni kívánt célok egyértelmű és következetes meghatározásával kell kijelölniük 
a kívánt változás irányát, az elérendő célokat és a meghatározott célkitűzések 
megvalósításához szükséges intézkedéseket.

82 
Ezért megvizsgáltunk egy, az ellenőrzésben szereplő öt tagállam 14 operatív 
programját tartalmazó mintát, és ellenőriztük, hogy a fejlesztési és beruházási 
szükségletek egyértelműen és bizonyítékokkal alátámasztottan meg vannak-e 
határozva, a megadott célkitűzések következetesen az azonosított szükségle-
tek kezelésére irányulnak-e, és hogy az intézkedések várhatóan hozzájárulnak-e 
a kívánt eredmények eléréséhez. Ezenkívül áttekintettük a 2014–2020-as operatív 
programok általános szerkezetét és ennek hatását arra nézve, hogyan tervezték 
meg a teljesítménymutatókat a célok és eredmények mérésére.
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A Bizottság és a tagállamok sikeresen dolgoztak ki az előző 
programidőszakénál a legtöbb esetben megbízhatóbb 
beavatkozási logikával rendelkező operatív programokat

Az operatív programok általánosságban megbízhatóbb 
beavatkozási logikán alapulnak

83 
A mintában szereplő operatív programok elemzése azt mutatja, hogy a Bizott-
ságnak és a tagállamoknak általánosságban sikerült megbízhatóbb beavatkozási 
logikán alapuló operatív programokat kidolgozniuk. A 6. háttérmagyarázat 
példát hoz arra, hogy a fejlesztési szükségletek és az egyedi célkitűzések közötti 
kapcsolat miként vezethető le az operatív programokból. A beavatkozás belső 
logikájának átlátásához néhány esetben azonban figyelembe kell még venni 
a többi programozási dokumentumban (pl. a partnerségi megállapodásban vagy 
előzetes értékelésekben) bemutatott szempontokat is.

A fejlesztési és beruházási szükségletek és a spanyolországi „Foglalkoztatás, 
oktatás és képzés” operatív program 1A, 1B, 1C és 1D prioritási tengelyei alá 
tartozó 8i. beruházási prioritás („foglalkoztatáshoz való hozzáférés”) egyedi 
célkitűzései közötti kapcsolat
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Eredménymutatók 
kiindulási és 

célértékekkel

A program elhagyásának 
időpontjában képesítést 
szerző résztvevők

A program elhagyásának 
időpontjában foglalkoztatás-
ban – beleértve az önfoglal-
koztatást – levő résztvevők

Egyedi 
célkitűzés

A foglalkoztathatóság 
javítása szakmai készségek 
megszerzése és/vagy 
frissítése által, különösen a 
munkanélküliek és munka-
keresők esetében

Szükségletek

Munkakeresők és munkanélküli-
ek, köztük a tartósan munkanél-
küliek és idősek foglalkoztatha-
tóságának javítása;     

Az aktív foglalkoztatáspolitikák 
eredményességének javítása a 
nemek közötti esélyegyenlőség 
és az egyenlőtlenségek csökken-
tése érdekében, nagyobb számú 
résztvevő bevonásával a 
foglalkoztathatóságuk javítása 
érdekében.

Forrás: Európai Számvevőszék, a spanyolországi „Foglalkoztatás, oktatás és képzés” operatív program alapján.
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84 
A Bizottság arra ösztönözte a tagállamokat, hogy logikai keretek használatával 
mutassák be jobban az operatív programokban javasolt beavatkozások indokolt-
ságát55 A mintánkban a 14 operatív program közül 11 nagy vonalakban mutatta 
be, hogy a tervezett intézkedések miként kezelik a szükségleteket, és hogy mely 
mutatók mérnék legjobban a kitűzött célokat és eredményeket.

85 
A mintánkban szereplő 14 operatív program közül összesen kilenc esetében 
véljük úgy, hogy a tagállamok által az 1. és 8. tematikus célkitűzésekre vonatko-
zóan megállapított célok kapcsolódnak az azonosított fejlesztési és beruházási 
szükségletekhez.

A vizsgált 14 operatív program közül öt esetében azonosítottunk 
hiányosságokat

86 
Négy operatív programnál néhány beruházási prioritás esetében nem állapítha-
tó meg a kitűzött célok és az azonosított fejlesztési és beruházási szükségletek 
közötti kapcsolat. Például a következőket állapítottuk meg:

- a fejlesztési és beruházási szükségleteket nem támasztották alá a helyzetre 
vonatkozó bizonyítékok, vagy a kitűzött célok nem vonatkoznak egy azonosí-
tott szükségletre (Románia56 és Spanyolország57). Ez felveti annak a kockáza-
tát, hogy a beavatkozások nem a leginkább releváns szükségletek megfelelő 
kezelésére irányulnak, és hogy a közforrásokat nem megfelelően használják 
fel;

- a célokat túl általánosan határozták meg, gyakran azért, mert több fejlesztési 
dimenzióra irányulnak, vagy több, eltérő feltételekkel rendelkező régióra 
terjednek ki (Románia58 és Spanyolország59). A célok nem határozzák meg 
eléggé pontosan, hogy az operatív programok szerinti beavatkozások milyen 
változtatásokra irányulnak (lásd: 7. háttérmagyarázat).

87 
Három operatív program esetében nem egyértelmű, hogy az operatív progra-
mokban bemutatott bizonyos intézkedések hogyan járulnak hozzá az egyedi 
célkitűzések és eredmények eléréséhez. Számos esetben ez a kapcsolat vagy túl 
bizonytalan vagy nem állapítható meg (Lengyelország60, Románia61 és Spanyolor-
szág62). Ez felveti a közkiadások nem megfelelő célra történő vagy nem teljesen 
eredményes felhasználásának kockázatát.

55 Európai Bizottság, “Monitoring 
and evaluation of European 
Cohesion Policy, ERDF, ESF, CF, 
guidance document on 
ex-ante evaluation, January 
2014” (Az európai kohéziós 
politika, az ERFA, az ESZA és 
a KA monitoringja és 
értékelése, iránymutató 
dokumentum az előzetes 
értékeléshez), 2014. január, 
valamint „Guidance fiche for 
desk officers, intervention 
logic” (A beavatkozások 
logikájával foglalkozó 
iránymutatás szakreferensek 
számára), 2. változat, 2014.9.18.

56 Romániai regionális ERFA 
operatív program az 1. 
tematikus célkitűzésre 
vonatkozóan.

57 Andalúziai regionális ERFA 
operatív program a 8. 
tematikus célkitűzésre 
vonatkozóan.

58 A romániai Humán tőke ESZA 
operatív program, 8v. 
beruházási prioritás.

59 A spanyolországi Intelligens 
növekedés ERFA operatív 
program, és az andalúziai 
regionális ERFA operatív 
program, 1. tematikus 
célkitűzés.

60 A lengyelországi Tudás, 
oktatás, növekedés ESZA 
operatív program IV. prioritási 
tengelye, szociális innováció 
és nemzetközi 
együttműködés.

61 Regionális ERFA operatív 
program, 8b. beruházási 
prioritás.

62 Spanyol ESZA operatív 
program, Foglalkoztatás, 
oktatás és képzés, 8iii. 
beruházási prioritás, 6A, 6B, 6C 
és 6D prioritási tengely.
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Túl általánosan meghatározott egyedi célkitűzések: néhány példa (Románia és 
Spanyolország)

A Románia által a Humán tőke operatív program keretében meghatározott tizenegy egyedi célkitűzés közül 
kettőnek63 túl általános a meghatározása. Nem egyértelmű például ez a célkitűzés: „a humánerőforrás-gazdál-
kodás új eszközeit, módszereit, gyakorlatát stb. és jobb munkakörülményeket élvező alkalmazottak számának 
növelése, annak érdekében, hogy a tevékenységeket hozzá lehessen igazítani a nemzeti versenyképességi 
stratégia keretében azonosított potenciálisan versenyképes gazdasági ágazatok / a kutatási, fejlesztési és 
innovációs nemzeti stratégia keretében azonosított intelligens szakosodási területek dinamikájához”. A Bizott-
ság iránymutatásával ellentétben64 nem lesz lehetséges az uniós támogatással elért konkrét változásoknak, 
vagyis annak a mérése, hogy a beavatkozások hozzájárultak-e az akár az új eszközöket, akár az új módszere-
ket, akár a javuló munkakörülményeket élvező alkalmazottak számának növeléséhez.

Spanyolország az egyedi célkitűzések olyan listáját dolgozta ki, amelyeket a tagállam valamennyi ERFA és 
ESZA operatív programjának alkalmaznia kell. Ezáltal a különböző egyedi regionális problémákat átfogóbb 
célkitűzésekbe építették be, ami különböző elérni kívánt dimenziókat tükröz. Például az 1. tematikus célki-
tűzés keretében az ERFA „Intelligens növekedés” operatív programja ezt az egyedi célkitűzést határozta meg: 
„A K+F intézményi és kreatív erősítése, tudományos és technológiai infrastruktúrák konszolidációja és tökéle-
tesítése”. Ebben az esetben nem világos, mit kívánnak elérni: a K+F intézményi erősítését, vagy a kreativitásét, 
vagy a tudományos és technológiai infrastruktúrák konszolidációját, vagy ezek tökéletesítését. A Bizottság 
a partnerségi megállapodásokról tett észrevételeiben65 már említette az egyértelműség és konkrétság hiá-
nyát, ám a célkitűzéseken mégsem módosítottak.

63 3.8. és 3.9. egyedi célkitűzés.

64 A beavatkozási logikáról szóló tájékoztató kiadvány 1. változata (2013. május 6.), 5. o.: „Az egyedi célkitűzések (…) tükrözik a tagállamok által 
uniós támogatással elérni kívánt változást, és a változás irányát is. Ez a változás legyen a lehető legkonkrétabb, hogy a támogatandó beavatkozás 
hozzá tudjon járulni a változáshoz, és hogy a hatása értékelhető legyen. Ezért ajánlatos, hogy az ERFA/KA ne olyan célkitűzést szabjon meg, mint 
pl. „a termelékenység növelése x régióban” (ami a tényezők túl széles körétől függ), hanem inkább ilyet: „az y ágazat termelékenységének 
növelése az x régióban”.

65 Ref. Ares (2014) 2 366 781 (2014. Július 16.), 59. észrevétel, Észrevételek a Spanyolországgal kötött partnerségi megállapodásról: „Ezek [az egyedi 
célkitűzések] azok a sarokkövek, amelyekre a programoknak fel kell épülniük. Ennek jegyében kiemelendő, hogy a jelenlegi egyedi célkitűzések 
nem elég konkrétak ahhoz, hogy értékelhetővé tegyék a kiindulási helyzetben bekövetkezett változást, és nem fognak alkalmas alapot 
szolgáltatni a megfelelő eredménymutatóknak. Gond az is, hogy gyakran nem csak egy egyedi célkitűzés van, hanem több is, és így nagy számú 
intézkedés irányul a végrehajtásukra. Az egyedi célkitűzés irányuljon kizárólag egy célra, és csak néhány intézkedés kapcsolódjék hozzá 
(máskülönben nehéz lesz a megfelelő eredménymutatók révén nyomon követni a hatását)”.
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Az operatív programok szerkezete miatt több 
teljesítménymutatót kell figyelemmel kísérni és 
nőttek a beszámolási kötelezettségek

88 
A 2014–2020-as operatív programok szerkezete egy olyan háromdimenziós mát-
rixra épül, amelyek a tagállamok által egyedileg meghatározott prioritási tenge-
lyeket a kiválasztott beruházási prioritásokkal és a megcélzott régiókkal kom-
binálják (lásd: III. melléklet). A programok ezekre az elemekre, azaz a prioritási 
tengelyek alá tartozó minden egyes beruházási prioritásra vonatkozóan mutatják 
be az egyedi célkitűzéseket, valamint az outputokra és az eredményekre vonat-
kozó teljesítménymutatókat. Az operatív programok összetettsége elsősorban 
a tagállamok által meghatározott prioritási tengelyek számától és az ezek által 
megcélzott beruházási prioritások számától, valamint másodsorban a tagállam 
által a közös mutatók kiegészítésére vagy helyettesítésére kiválasztott program-
specifikus mutatók számától függ. További tényezőt jelent a különböző típusú 
megcélzott régiók száma.

89 
A spanyol ESZA operatív programban a 8. tematikus célkitűzéssel 12 különböző 
prioritási tengely foglalkozik (három fő prioritási tengely négy régiótípusra oszt-
va), és ezek további különböző beruházási prioritásokra (1–4-ig) és további kü-
lönböző számú egyedi célkitűzésre vannak felosztva. A struktúra egyszerűsítése 
érdekében a spanyol hatóságok úgy döntöttek, hogy csak négy output- és négy 
eredménymutatót használnak a 8. tematikus célkitűzés alá tartozó valamennyi 
prioritási tengelyhez kapcsolódó intézkedések mérésére.

A kohéziós outputmutatókhoz kapcsolódó beszámolási kötelezettségek 
megháromszorozódtak

90 
Az outputmutatók tekintetében az operatív programok jelenlegi mátrixstruktúrá-
ja az ERFA esetében 196%-kal, míg az ESZA esetében 93%-kal növeli a beszámo-
lási kötelezettségeket, mivel az operatív programban meghatározott mutatókat 
különböző prioritási tengelyek és beruházási prioritások esetén lehet alkalmazni. 
Ezenkívül az a követelmény, hogy a mutatókról régiókategóriánként is be kell 
számolni66, további 23%-kal növeli az ERFA és 36%-kal az ESZA beszámolási 
kötelezettségeit (lásd: 7. ábra). Például a lengyel tagállami ESZA operatív prog-
ram már a kezdetekkor 163 outputmutatót határozott meg. A mutatók prioritási 
tengelyenkénti, beruházási prioritásonkénti és régiókategóriánkénti bontásával 
a tagállami hatóságok 422 különböző számadatot tüntetnek fel a jelentéseikben.

66 A Bizottság 288/2014/EU 
végrehajtási rendelete.
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Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság Infoview informatikai alkalmazásából származó adatok alapján.
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Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság Infoview informatikai alkalmazásából származó adatok alapján.

Az ESZA eredménymutatók beszámolási kötelezettségei megduplázódtak

91 
Az eredménymutatók tekintetében az operatív programok jelenlegi mátrixstruk-
túrája az ERFA esetében 27%-kal, míg az ESZA esetében 57%-kal növeli a beszá-
molási kötelezettségeket, mivel az operatív programban meghatározott mutató-
kat különböző prioritási tengelyek, beruházási prioritások és egyedi célkitűzések 
esetén lehet alkalmazni. A régiókategóriánkénti beszámolás kapcsán a beszámo-
lási kötelezettségek az ESZA esetében 36%-kal nőttek (lásd: 8. ábra). A beszámo-
lási kötelezettségeknek ez a kombinációja megkétszerezi az ESZA felé jelentendő 
adatok mennyiségét. Például a lengyel tagállami ESZA operatív program eseté-
ben az eredménymutatók száma 135-ről 366-ra nőtt, miután a mutatókat prioritá-
si tengely, beruházási prioritások, egyedi célkitűzések és régiókategóriák szerint 
felosztották.

8.
 á

br
a Az eredménymutatókra vonatkozó beszámolási kötelezettségek (egy mutatóról 

hány alkalommal kell beszámolni)
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Az elkövetkező években valószínűleg nehézséget fog 
okozni a programok monitoringjában az, hogy az 
egyes alapok között eltérések vannak a pénzügyi 
adatok osztályozásában és az operatív programok 
teljesítményének mérésében

92 
A pénzáramlások nyilvántartására és a programok teljesítményének értékelésére 
szolgáló rendszert össze kellene hangolni az Európa 2020 stratégiából levezetett 
tematikus célkitűzésekkel. Az operatív programban leírt egyes beavatkozások 
outputjainak és eredményeinek mérésére szolgáló teljesítménymutatóknak 
a beavatkozás belső logikáját kell tükröznie és költséghatékonyan kell segítenie 
az egyedi célkitűzések elérésének monitoringját. Ezenkívül lehetővé kell tenni 
a mutatók uniós szintű összesítését és a különböző operatív programok közötti 
összehasonlítását.

93 
Ezért megvizsgáltuk, hogy a Bizottság megfelelő rendszert vezetett-e be az ERFA 
és az ESZA esetében az egyedi beavatkozástípusok céljára előirányzott összegek 
nyilvántartására. A két alap esetében részletesen elemeztük a „teljesítmény” 
fogalmával kapcsolatos módszertant, valamint azt, hogy a Bizottság és a tagálla-
mok miként határozták meg az outputokra és eredményekre vonatkozó teljesít-
ménymutatókat. Végül annak megállapítása érdekében, hogy a rendszer költség-
hatékonyan üzemeltethető-e, kiszámítottuk, hogy a 2014–2020-as időszakban 
összesen hány darab mutatót kell figyelemmel kísérni.

Az esb-alapok mindegyike másként áll hozzá a beruházások 
pénzügyi monitoringjához

94 
A 2014–2020-as programidőszakban az operatív programok minden prioritási 
tengely esetében indikatív pénzügyi előirányzatot tartalmaznak a beavatkozások 
hat kategóriájára: beavatkozási terület, finanszírozási forma, területtípus, terü-
leti végrehajtási mechanizmusok, tematikus célkitűzések és ESZA másodlagos 
téma. Két további kategóriáról (gazdasági dimenzió és elhelyezkedés) később kell 
beszámolni. A beavatkozásoknak ez a nyolc kategóriája a Bizottság által elfoga-
dott67, a pénzügyi adatok osztályozására szolgáló nómenklatúrán alapul. Ez a nó-
menklatúra 120 különböző beavatkozási területet tartalmaz, és a finanszírozott 
intézkedések tartalmát kizárólag ezekkel a területekkel lehet meghatározni68.

67 A 215/2014/EU rendelet.

68 Az 1–101. kódok ERFA operatív 
programokra, míg a 102–120. 
kódok az ESZA-ra 
vonatkoznak.
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95 
A beavatkozások osztályozási rendszere fontos szerepet játszik a programok 
monitoringjában és a tagállamok által az éves végrehajtási jelentésekben történő 
beszámolásban, mivel meghatározza azokat az információkat, amelyek alapján 
egyszerűen be lehet számolni arról, hogy mire használták fel a forrásokat.

ESZA: a beavatkozási területek teljes mértékben összhangban 
állnak a beruházási prioritásokkal

96 
Az ESZA esetében a beavatkozási területek teljes mértékben összhangban állnak 
a beruházási prioritásokkal, azaz minden beruházási prioritás közvetlenül megfe-
lel egy beavatkozási területnek. Például a 102-es beavatkozási kód kizárólag a 8i. 
beruházási prioritáshoz kapcsolódik.

97 
Ezzel a megközelítéssel a pénzügyi támogatást az általa tett hozzájárulással 
arányosan rendelik hozzá a területhez. Ennek eredményeként az outputmutatók 
célértéke, majd a későbbi megvalósítási arányuk (amelyről a beruházási prioritás 
is beszámol) összekapcsolható a hozzájuk kapcsolódó intézkedések átfogó költ-
ségével. A beavatkozási területeket ezáltal a tematikus koncentrációra vonatkozó 
előírások monitoringjára is fel lehet használni. Végezetül a valamennyi beavatko-
zási prioritáshoz kapcsolódó horizontális témaköröket (pl. éghajlatváltozás vagy 
nemek közötti egyenlőség) a beavatkozási kategóriák további dimenziója segít-
ségével lehet jellemezni (az „ESZA másodlagos téma”).

ERFA: ugyanazokat a beavatkozási területeket különböző 
tematikus célkitűzések vagy beruházási prioritások esetén is lehet 
használni

98 
Az ESZA-val szemben az ERFA esetében ugyanazokat a beavatkozási területeket 
különböző tematikus célkitűzések vagy beruházási prioritások esetén is lehet 
használni. Egy adott tematikus célkitűzéshez hozzárendelt pénzügyi forrásokról 
a beavatkozási kategóriák „tematikus célkitűzés” dimenziója alatt kell beszámolni 
(lásd: 9. ábra).
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Forrás: Európai Számvevőszék, az operatív programok alapján.

9.
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a A beruházási prioritások és a beavatkozási kategóriák közötti kapcsolat: 

a horvátországi tagállami ERFA operatív program és az 1. tematikus célkitűzés

A tematikus célkitűzéshez kapcsolódó beavatkozási területek

002  Kutatási és innovációs folyamatok a nagyvállalatokban
056  Infrastruktúrára, kapacitásokra és berendezésekre irányuló beruházások a kkv-kben, a kutatási és innovációs tevékenységek 

kel közvetlen kapcsolatban
057  Infrastruktúrára, kapacitásokra és berendezésekre irányuló beruházások a nagyvállalatokban, a kutatási és innovációs 

tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban
058  Kutatási és innovációs infrastruktúra (állami)
059  Kutatási és innovációs infrastruktúra (magánszférabeli, ideértve a tudományos parkokat)
060  Kutatási és innovációs tevékenységek az állami kutatóközpontokban és kompetenciaközpontokban, ideértve a hálózatépítést
061  Kutatási és innovációs tevékenységek a magán-kutatóközpontokban, ideértve a hálózatépítést
063  Csoportos támogatás és üzleti hálózatok elsősorban a kkv-k támogatására
065  Kutatási és innovációs infrastruktúra, folyamatok, technológiatranszfer és együttműködés az alacsony szén-dioxid-ki-

bocsátású gazdaságra és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességre összpontosító vállalkozások között... 
070  Az energiahatékonyság előmozdítása a nagyvállalkozásokban
121  Előkészítés, végrehajtás, monitoring és ellenőrzés

002  Kutatási és innovációs folyamatok a nagyvállalatokban
056  Infrastruktúrára, kapacitásokra és berendezésekre irányuló beruházások a kkv-kben, a kutatási és innovációs tevékenységek 

kel közvetlen kapcsolatban
057  Infrastruktúrára, kapacitásokra és berendezésekre irányuló beruházások a nagyvállalatokban, a kutatási és innovációs 

tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban
058  Kutatási és innovációs infrastruktúra (állami)
059  Kutatási és innovációs infrastruktúra (magánszférabeli, ideértve a tudományos parkokat)
060  Kutatási és innovációs tevékenységek az állami kutatóközpontokban és kompetenciaközpontokban, ideértve a hálózatépítést
061  Kutatási és innovációs tevékenységek a magán-kutatóközpontokban, ideértve a hálózatépítést
063  Csoportos támogatás és üzleti hálózatok elsősorban a kkv-k támogatására
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070  Az energiahatékonyság előmozdítása a nagyvállalkozásokban
121  Előkészítés, végrehajtás, monitoring és ellenőrzés

1b2. egyedi célkitűzés
- Az üzleti szektor 

kutatási-fejlesztési és innovációs 
tevékenységeinek növelése kedvező 
innovációs környezet kialakításával

1b1. egyedi célkitűzés
- A K+F tevékenységek által 

eredményezett új termékek és 
szolgáltatások fokozott fejlesztése

1a1. egyedi célkitűzés
- A K+F ágazat K+F kapacitásainak 

növelése a kutatási kiválóság és a 
gazdasági igények szolgálata érdekében

1b. beruházási prioritás
- Az üzleti beruházások előmozdítása a K+I terén, valamint 

kapcsolatok és szinergiák létrehozása a vállalkozások, a 
K+F-központok és a felsőoktatási szektor között...

1a. beruházási prioritás
- A kutatási és innovációs (K+I) infrastruktúra és 

kapacitás fejlesztése a kutatási és innovációs 
kiválóság kialakítása érdekében, valamint 

kompetenciaközpontok előmozdítása

1. prioritási tengely
- A gazdaság megerősítése kutatás és innováció alkalmazásával

Az operatív program szerkezete az 1. tematikus célkitűzés esetében
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99 
Ez a megközelítés lehetővé teszi a beruházási prioritások horizontális osztályozá-
sát azok közös, több témához tartozó szempontjai alapján, de lehetetlenné teszi 
a pénzáramlások egyedi beruházási prioritásonkénti nyomon követését. Ennek 
következtében a pénzügyi allokációkat és kiadásokat csak az egyes prioritási 
tengelyek szintjén, tematikus célkitűzésenként lehet nyomon követni. A pénzügyi 
adatokat nem lehet egyszerűen összesíteni a teljesítménnyel kapcsolatos infor-
mációkkal megegyező szinten, és nem lehet eredményesen mérni a beruházási 
prioritások végrehajtása során elért pénzügyi szempontú haladást sem. A rele-
váns pénzügyi adatok hiánya akadályozza a beavatkozások költséghatékonyságá-
nak és eredményességének értékelését, és az egy euró kiadásra jutó teljesítmény 
bárminemű összehasonlítását operatív programok és tagállamok között.

Az egyes beavatkozási területre irányuló pénzügyi allokációkat 
eltérő régiókategóriánként kell kódolni

100 
A tagállamoknak ezenkívül a különböző beavatkozási területekre allokált pénz-
ügyi forrásokat régiókategóriákra is fel kell osztaniuk (pl. kevésbé fejlett, átme-
neti és fejlettebb régiókra). Megállapítottuk, hogy a tagállami megközelítések 
ebben a tekintetben eltérnek (lásd: 8. háttérmagyarázat).

Pénzügyi források régiókategóriánkénti allokációja: lengyelországi, romániai és 
spanyolországi példák

Lengyelországban a partnerségi megállapodás szerint kétféle kulcsot alkalmaztak a régiók közötti forrásallo-
kációra: részarányos allokációt, ahol az allokáció minkét régiótípusra rögzített arányban történik, és standard 
allokációt, ahol a forrásallokáció a beruházás által érintett régiók számával arányos.

Romániában az intézkedés jellegétől függően alkalmazták a részarányos allokációt, mégpedig a régiók száma, 
a népesség vagy kkv-k száma alapján.

Spanyolországban az ERFA-források régiók közötti allokációjáról a regionális kormány és a központi kormány 
köt előzetesen megállapodást, majd a végrehajtás során a projekt helyszínének megfelelően történik a kiadá-
sok régiókhoz történő allokációja.
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101 
A tagállamok különböző megközelítést alkalmaznak arra nézve is, hogyan hajtsák 
végre a pénzügyi források és a teljesítményre vonatkozóan nyújtott információk 
régiókategóriánkénti bontását. A forrásallokáció eltérő tagállami megközelíté-
sei közvetlenül befolyásolják a mutatók számát, célértékeit és mérföldköveit, 
valamint az operatív programok főbb végrehajtási lépéseit és az alkalmazott 
pénzügyi mutatókat (vagyis az output- és eredménymutatók régiótípusonkénti 
értékeit eltérő allokációs kulcsok alapján határozzák meg). Ennél is fontosabb, 
hogy az egységes megközelítés hiánya negatív hatással van az egynél több régió-
kategóriával rendelkező tagállamok által nyújtott információk összehasonlítha-
tóságára és pontosságára. Ez különösen a tematikus koncentrációra vonatkozó 
követelmények teljesítését befolyásolhatja.

Az egyes alapok eltérnek abban, hogy miként 
alkalmazzák a közös outputmutatókat, illetve abban, 
hogy a tagállamoknak van-e lehetőségük további 
programspecifikus outputmutatók meghatározására

Az ERFA és az ESZA közös outputmutatókkal rendelkezik, de csak 
az ESZA operatív programoknak kell ezekről évente beszámolniuk

102 
Az ERFA és az ESZA közös outputmutatókkal rendelkezik: az ERFA esetében nyolc 
kategóriában 40 mutató, míg az ESZA esetében 23, személyekhez és szervezetek-
hez kapcsolódó mutató található (lásd: 4. táblázat).

4.
 tá

bl
áz

at Outputmutatók: az ERFA és az ESZA közötti eltérések

ERFA ESZA

Közös outputmutatók Igen,
8 kategóriában 40 darab közös outputmutató

Igen,
23 közös outputmutató személyekhez és szervezetek-

hez kapcsolódóan

a közös outputmutatók használatára 
vonatkozó kötelezettség

Igen
(amennyiben releváns)

Igen
(az éves végrehajtási jelentésekben)

Intézkedés mérése Csak befejezett intézkedések Részlegesen vagy teljesen végrehajtott intézkedések

Régiókategóriánkénti megoszlás
Igen

(a kiindulási és célértékek régiókategória szerinti 
bontásban)

Igen
(a kiindulási és célértékek régiókategória és opcionáli-

san nemek szerinti bontásban)

Forrás: Európai Számvevőszék, a rendelet és iránymutatások alapján.
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103 
Az ESZA operatív programok esetében a tagállamoknak minden közös outputmu-
tatóról adatokat kell gyűjteniük és ezeket jelenteniük a Bizottságnak, még akkor is, 
ha ezekre a mutatókra nézve nem határoztak meg célértéket az operatív program-
ban. Az ERFA esetében a közös outputmutatók használata akkor kötelező, ha azok 
relevánsak a támogatandó beavatkozás szempontjából Megjegyezzük, hogy a Re-
gionális és Várospolitikai Főigazgatóság a közös mutatók használatára ösztönözte 
a tagállamokat annak érdekében, hogy a programok végrehajtásában elért haladást 
a tagállami mutatók összevonásával uniós szinten is értékelni lehessen. Elemzésünk 
rámutatott azonban, hogy ezeket a közös outputmutatókat a tagállamok nem hasz-
nálták egységes módon a megvizsgált ERFA operatív programokban.

104 
A Bizottság 1. tematikus célkitűzésre vonatkozó iránymutatása alapján az ER-
FA-beruházásoknak technológiafejlesztésre és alkalmazott K+F-re kell irányulniuk, 
valamint üzleti igényekhez kell kapcsolódniuk. A kutatási tevékenység folytatására 
irányuló üzleti motivációt mérő közös outputmutatókat azonban csak kevéssé al-
kalmazták. Az olyan termék kifejlesztésére irányuló vállalati elkötelezettséget mérő 
mutatókat (28. OM és 29. OM), amely termék a vállalat számára vagy a piac számára 
új, az 1. tematikus célkitűzésre forrásokat elkülönítő operatív programoknak csak 
57%-a esetében használták. Az operatív programok 40–90%-ában más mutatókat 
alkalmaztak (lásd: 10. ábra). Ez arra mutat, hogy az outputmutatókat nem lehet 
érdemben uniós szinten összesíteni.

10
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br
a Közös outputmutatók az 1. tematikus célkitűzésre forrásokat elkülönítő operatív 

programokban használt „kutatás és innováció” kategóriából
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Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság Infoview informatikai alkalmazásából származó adatok alapján.
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105 
A „kutatás és innováció” kategóriában meghatározott hat közös mutató közül 
átlagosan négyet alkalmaztak, az 1. tematikus célkitűzésre forrásokat elkülönítő 
168 operatív program közül 165-ben használták ezeket a közös mutatókat a K+F 
beavatkozások mérésére. Mintánkban az 1. tematikus célkitűzésre forrásokat 
elkülönítő kilenc operatív program közül egyben annak ellenére nem használták 
a CO29 mutatót, hogy egyértelműen relevánsnak bizonyult az output mérése 
szempontjából (lásd: 9. háttérmagyarázat).

Példa egy nem használt releváns outputmutatóra (Spanyolország)

A spanyolországi Andalúzia régió ERDA operatív programja a vállalati innovációhoz kapcsolódó tevékenysé-
geket tartalmaz A regionális hatóságok szerint az „Új termékek gyártása céljából támogatott vállalkozások 
száma” (29. OM) mutató releváns lett volna, de a tárgyalások során a Bizottsággal egyetértésben az alkalma-
zása ellen döntöttek, mivel ez a hatás már be van építve egy másik mutatóba, a „Támogatásban részesülő 
vállalkozások száma” (01. OM) elnevezésűbe. Azonban mindkét mutató egyaránt releváns, mivel különböző 
információkat nyújtanak az elérendő outputokról.
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A Bizottság és a tagállam eseti alapon állapodnak meg programspecifikus 
outputmutatókról

106 
A közös outputmutatókon kívül a tagállamok programspecifikus outputmutató-
kat is alkalmazhatnak. Ezekről a mutatókról a Bizottságnak és a tagállamoknak 
eseti alapon kell megállapodniuk.

107 
Az ERFA esetében a 28 uniós tagállam a 40 darab közös outputmutatón kívül 
mindösszesen mintegy 2240 különböző programspecifikus outputmutatót hozott 
létre. Az egyes ERFA operatív programok átlagban 13,2 különböző program-
specifikus outputmutatót és 14,8 közös outputmutatót alkalmaztak (lásd: 11. és 
12. ábra).
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. á
br

a Az összes tagállam ERFA és ESZA operatív programjaiban alkalmazott 
outputmutatók teljes száma (a KA és YEI beavatkozásokra, valamint a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó mutatók kivételével)

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság Infoview informatikai alkalmazásából származó adatok alapján.
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Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság Infoview informatikai alkalmazásából származó adatokkal.
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br
a Az összes tagállamban alkalmazott outputmutatók operatív programonkénti 

átlagos száma (a KA és YEI beavatkozásokra, valamint a technikai segítségnyújtásra 
vonatkozó mutatók kivételével)

Összes ERFA TC Összes ESZA TC
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ERFA ESZA

1,5

3,5

2,8

3,3

1,1

2,7

2,82,1

3,0

1,3

4,4
6,2

2,1

6,0

7,27,3
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108 
Az ESZA esetében a rendelet 23 közös outputmutatót határoz meg, egyrészt sze-
mélyekre, másrészt szervezetekre vonatkozóan. Amennyiben relevánsak, ezeket 
kell az operatív programokban felhasználni, és az operatív program éves végre-
hajtási jelentésében kell róluk évente egyszer beszámolni (lásd: 4. táblázat).

109 
Elemzésünk rámutatott, hogy a 28 uniós tagállam valamennyi operatív program-
ra vonatkozóan mindösszesen 1769 ESZA programspecifikus mutatót dolgozott 
ki. Az egyes ESZA operatív programok átlagos 13,5 különböző programspecifikus 
outputmutatót és 6,2 közös outputmutatót használtak.

Az ESZA és az ERFA eredménymutatók mást és máshogyan 
mérnek, ezért nem lehet érdemben uniós szinten összesíteni 
az adatokat

Az eredmények teljesítménymutatói másként vannak 
meghatározva az ERFA és az ESZA esetében

110 
Elemzésünk szerint az ERFA esetében outputmutatóként használt mutatók az 
ESZA esetében eredménymutatónak is tekinthetők. Például a termelő beruházá-
sok esetében gyakran alkalmazott, „A foglalkoztatás növekedése a támogatott 
vállalkozásoknál” elnevezésű közös ERFA outputmutatót az intézkedés közvetlen 
eredményének is lehet tekinteni. Ezeket az eredményeket azonban nem mérik 
szisztematikus módon az ERFA-beavatkozások révén támogatott valamennyi te-
matikus célkitűzés közös outputmutatói. Ez annak tudható be, hogy a közös ren-
delkezésekről szóló és az egyes alapokra vonatkozó rendeletek nem tartalmaznak 
az eredmény fogalmára vonatkozó egybehangzó meghatározást.

111 
2015-ös éves jelentésünkben69 már felhívtuk a figyelmet arra, hogy a Bizottság 
nem határozta meg egyértelműen a teljesítménymutatók fogalmát. A Bizottság 
válaszában kifejtette, hogy az „output” és az„eredmények” fogalmakat a minő-
ségi jogalkotásra vonatkozó 2015-ös iránymutatásban70 meghatározták. Ezt az 
iránymutatást elemezve megállapítottuk, hogy az „eredmények” fogalommeg-
határozása az ESZA által alkalmazott megközelítéssel összhangban a beavatko-
zások közvetlen hatásait ragadja meg. Ez azonban nem vezetett változásokhoz. 
Megjegyezzük továbbá, hogy ezek a kulcsfogalmak a költségvetési rendeletben 
sincsenek meghatározva.

69 A Számvevőszék éves 
jelentése a 2015-es pénzügyi 
év költségvetésének 
végrehajtásáról, 
3.59. bekezdés.

70 A minőségi jogalkotásra 
vonatkozó iránymutatások, az 
Európai Bizottság szolgálati 
munkadokumentuma, 
SWD(2015) 111 final, 2015.5.19.
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112 
Uniós szinten sem az ERFA, sem az ESZA esetében nem lehet összesíteni a prog-
ramspecifikus teljesítménymutatókat71. Csak az ESZA esetében vannak közös 
eredménymutatók, az ERFA esetében nincsenek (lásd: 5. táblázat). Az ERFA ese-
tében ezért nem lehetséges ezeket az adatokat uniós szinten összesíteni, mivel 
a tagállamok eltérő (vagy hasonló, de kis mértékben eltérően meghatározott) 
mutatókat alkalmaznak ugyanazon egyedi célkitűzés-típus mérésére.

71 Például a 8. tematikus 
célkitűzésre vonatkozó 
elemzésünk szerint 
a programspecifikus 
eredménymutatóknak 
mindössze 11%-át használták 
egynél több ESZA operatív 
programban

5.
 tá

bl
áz

at A beavatkozások eredményei: az ERFA és az ESZA közötti eltérések

Az eredmények eléréséhez 
történő hozzájárulás

Régiókategóriánkénti 
megoszlás

Célértékek 

Kiindulási értékek

Közös eredménymutatók

A közös eredménymutatók 
használatára vonatkozó 
kötelezettség

A közvetlen eredményeket az eredménymu-
tatókkal lehet mérni. A hatást utólagos 

értékelés alapján kell mérni.
Utólagos értékelés alapján mérve

Igen
(a kiindulási és célértékek régiókategória és 

opcionálisan nemek szerinti bontásban)
Nem

A közös mutatóknak számszerűsítettnek kell 
lenniük

A beavatkozások hatásait tükröző összesített érték 
(múltbeli teljesítményadatok, amennyiben 

lehetséges, és a közös hosszabb távú mutatók 
reprezentatív mintája)

Kvalitatív vagy számszerűsített
Valamennyi potenciális kedvezményezettre 

vonatkoznak, a programtól és más tényezőktől 
függően

Kötelező minden eredménymutató esetében
Az eredménymutató értéke a programidőszak 

elején az országra/régióra vonatkozó legfrissebb 
elérhető adatok (statisztikák vagy közigazgatási 

adatok) vagy kérdőívek alapján

Értéke kivételes esetben nulla, ha nem lehet 
kiszámítani

Folyamatban levő vagy korábbi beavatkozások-
ból származó érték a legfrissebb elérhető 

adatok alapján

Igen
(az éves végrehajtási jelentésekben)Nem

Igen,
közös közvetlen eredménymutatók és közös 

hosszabb távú eredménymutatók (csak személyekre 
vonatkozóan, szervezetekre nem)

Nem
(a tagállammal külön-külön folytatott 

tárgyalások alapját képezik)

ESZAERFA

Forrás: Európai Számvevőszék, a rendelet és iránymutatások alapján.
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113 
Például az 1. tematikus célkitűzés elemzése során megállapítottuk, hogy az ERFA 
eredménymutatóinak csak 12%-át használták fel egynél több operatív program-
ban, azaz minden egyedi ERFA célkitűzéshez külön-külön eredménymutatókat 
dolgoztak ki. Összességében a 28 uniós tagállam 2955 programspecifikus ered-
ménymutatót dolgozott ki az ERFA esetében72, és az operatív programok átlago-
san 17,4 különböző specifikus eredménymutatót használtak (lásd: 13. és 14. ábra).

13
. á

br
a A tagállamok ERFA és ESZA operatív programjaiban alkalmazott eredménymutatók 

teljes száma (a KA és YEI beavatkozásokra, valamint a technikai segítségnyújtásra 
vonatkozó mutatók kivételével)

72 Ezek a számok a 28 uniós 
tagállam által létrehozott 
összes olyan mutatóra 
vonatkoznak (a Bizottság 
Infoview informatikai 
alkalmazása alapján), 
amelyeket az ERFA alá tartozó 
valamennyi tematikus 
célkitűzésekhez felhasználtak (a 
számok nem tartalmazzák a KA 
alá tartozókat).

ESZA
(összes TC)

ERFA
(összes TC)

21

1 976
2 955

Közös mutatókProgramspecifikus mutatók

ERFA ESZA

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

2. TC1. TC 3. TC 4. TC 5. TC 6. TC 7. TC 8. TC  9. TC 10. TC 11. TC 8. TC 9. TC 10. TC 11. TC

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság Infoview informatikai alkalmazásából származó adatok alapján.
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114 
Az ESZA-rendelet öt darab közös közvetlen eredménymutatót és négy hosz-
szabb távú eredménymutatót határoz meg73 az ESZA-beavatkozások esetében 
annak mérésére, hogy az alap mennyiben járul hozzá az érintett személyekre 
ható változásokhoz A szervezetekre gyakorolt hatás méréséhez nincsenek közös 
eredménymutatók. A rendelet ezenkívül kilenc közös közvetlen eredménymuta-
tót és három hosszú távú eredménymutatót határoz meg a YEI-re nézve74. Ezeket 
a Bizottság és a tagállamok egyedileg tárgyalták és határozták meg.

115 
Azonban nem minden közös mutató használata kötelező az operatív programok-
ban, és a tagállamoknak a közös mutatókon kívül lehetőségük van programspe-
cifikus eredménymutatók meghatározására is. A 2014–2020-as időszakban a 28 
uniós tagállam mind a kilenc közös ESZA eredménymutatót használja és további 
1976 programspecifikus eredménymutatót dolgozott ki75. Az egyes ESZA operatív 
programok átlagosan 3,1 közös eredménymutatót és 14,8 különböző program-
specifikus eredménymutatót használtak (lásd: 13. és 14. ábra).

14
. á

br
a A tagállamokban alkalmazott eredménymutatók operatív programonkénti átlagos 

száma (a KA és YEI beavatkozásokra, valamint a technikai segítségnyújtásra 
vonatkozó mutatók kivételével)

Közös mutatókProgramspecifikus mutatók

ERFA ESZA

ESZA
(összes TC)

ERFA
(összes TC)

3,1

14,417,4

1,0

1,7

1,6

2,2

4,9
6,1

5,25,5

2,32,32,7
1,5

3,33,7

1,7

4,1
3,6

3,03,3
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Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság Infoview informatikai alkalmazásából származó adatok alapján.

73 Az 1304/2013/EU rendelet 
I. melléklete.

74 Az 1304/2013/EU rendelet 
II. melléklete.

75 Ezek a számok a 28 uniós 
tagállam által létrehozott 
összes olyan mutatóra 
vonatkoznak (a Bizottság 
Infoview informatikai 
alkalmazása alapján), 
amelyeket az ESAZA alá 
tartozó tematikus 
célkitűzésekhez használtak fel 
(a számok nem tartalmazzák 
a YEI alá tartozókat).
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AZ ERFA eredménymutatói nem kapcsolódnak konkrétan 
a program által támogatott beavatkozásokhoz

116 
Az ERFA és az ESZA között alapvető eltérések vannak az „eredmény” fogalmának 
meghatározásában. Az ERFA esetében az eredmény „az emberek jólétének és 
fejlődésének olyan egyedi dimenziója, amelyre a szakpolitikai fellépés irányul, 
azaz amit a kialakított beavatkozások közreműködésével meg kívánnak változtat-
ni”76. Az eredményeket nem csak az ERFA-finanszírozás, hanem külső tényezők is 
befolyásolják (lásd: 10. háttérmagyarázat).

76 A Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóságnak az ERFA és 
a KA monitoringjáról és 
értékeléséről szóló 
iránymutató dokumentuma 
a 2014–2020-as programozási 
időszakra, 2014. március, 4. o.

Példa ERFA eredménymutatóra (Spanyolország)

A spanyolországi „Intelligens növekedés” ERFA operatív program esetében az egyik kiválasztott eredménymu-
tató a „technológiai innovációt folytató vállalatok százalékos aránya az összes aktív vállalat között”. A kiindu-
lási értéket a nemzeti statisztikai hivatal számította ki egy országos felmérés alapján. A felmérés információt 
kívánt gyűjteni a vállalati innovációs folyamatok struktúrájáról nem csak az ERFA-támogatásban részesülő, 
hanem valamennyi spanyolországi vállalattípusra kiterjedően (ERFA-támogatást az érintett vállalatok mint-
egy 7%-a kap). Következésképpen ezt az eredményt nem lehet teljes egészében az operatív programnak 
tulajdonítani.
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117 
Más szóval az ERFA operatív programok esetében nem lehet elkülöníteni az 
ERFA-beavatkozásoknak tulajdonítható hatást, és nem ismeretes, hogy mely té-
nyezők befolyásolják az eredmények elérését. Ennek a megközelítésnek az előnye 
az, hogy tartósan áttekintést tud adni a kívánt főbb változásról. Az ERFA-beavat-
kozásnak tulajdonítható változás vagy hatás értékeléséhez azonban a tagálla-
moknak kiegészítő módszerekhez kell folyamodniuk.
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Az ERFA eredménymutatói az elérni kívánt változás egy bizonyos 
dimenziójára összpontosítanak

118 
A legtöbb esetben az ERFA eredménymutatói a végrehajtott intézkedéstől füg-
gően csak az elérni kívánt változás egy konkrét dimenziójáról nyújtanak informá-
ciót. Emiatt használnak több különböző eredménymutatót ugyanarra a beruhá-
zási prioritásra vonatkozóan. Például a vizsgált 14 operatív program közül nyolc 
irányzott elő forrásokat kutatási infrastruktúra létrehozására és kutatási beren-
dezések beszerzésére (1a. beruházási prioritás), de majdnem minden operatív 
program – sokszor még az egy tagállamon belül működőek is – saját eredmény-
mutatókat határozott meg az ezen a területen történő haladás mérésére (lásd: 
11. háttérmagyarázat).

Példák az 1a. beruházási prioritásra vonatkozóan a tagállamok által meghatározott 
ERFA eredménymutatókra (Horvátország, Írország, Lengyelország, Románia és 
Spanyolország)

A lengyelországi „Intelligens növekedés” operatív program keretében támogatott beruházások várhatóan 
hozzájárulnak ahhoz, hogy növekedjenek a kutatóintézetek által végzett kutatásokra fordított vállalati ki-
adások. Ez azon a feltételezésen alapul, hogy a kutatás minősége javulni fog és egyben a vállalatok számára 
teremtett értéke is nőni fog, így ennek eredményeként a vállalatok K+F szolgáltatásokat fognak vásárolni 
ezektől a kutatóintézetektől.

A romániai „Versenyképesség” operatív program keretében a beruházásoknak hozzá kell járulniuk a kutatási 
kapacitás bővítéséhez és a vállalati versenyképesség fejlesztéséhez. Ezt a Horizont 2020 keretében vonzott 
hozzájárulások mértéke és a tudományos publikációk számának növekedése tekintetében fogják mérni. A spa-
nyolországi „Andalúzia” operatív program célja a benyújtott szabadalmi beadványok számának növelése. 
A horvátországi „Versenyképesség és kohézió” operatív program eredménymutatója a tudományos folyóira-
tokban megjelentetett publikációk száma, míg az írországi operatív programok esetében az iparági partnerek 
száma. A mutatók közül egyiknek sem egyezik meg pontosan a meghatározása.

Az OECD szerint e mutatók közül néhány – különösen a K+F kiadásokra, a szabadalmi statisztikákra és a tudo-
mányos publikációkra vonatkozóak – alkalmas az innováció mérésére77. Az ERFA előmozdítja a kutatás-fejlesz-
tési alapok közötti szinergiákat, különösen a Horizont 2020 tekintetében. Ezért a Horizont 2020-ban történő 
részvétel is a bővülő kutatási kapacitás jele lehet. Lehetséges azonban, hogy ezek a mutatók csak kevés 
információt nyújtanak arról, hogy a kutatást miként használják fel az érintett régiók/országok gazdaságának 
fejlesztésére.

77 OECD és Eurostat, „Oslo Manual - guidelines for collecting and interpreting innovation data” („Oslói Kézikönyv – Iránymutatás az innovációra 
vonatkozó adatok gyűjtéséhez és értelmezéséhez”), 3. kiadás, 2005.
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Az ESZA eredménymutatói közvetlenül kapcsolódnak az ESZA 
beavatkozásaihoz

119 
Az ESZA esetében az „eredmény” fogalma az egyedi ESZA-beavatkozásokhoz kap-
csolódik. Az eredmény egy adott – a legtöbb esetben a támogatott szervezethez 
vagy résztvevőkhöz kapcsolódó – helyzet megváltozását jelzi. A Foglalkoztatás, 
a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága szerint ajánlatos olyan 
mutatókat meghatározni, amelyek a lehető legközelebb állnak a vonatkozó beru-
házási prioritás keretében végzett tevékenységekhez. Ezenkívül az ESZA keretében 
a „hatás” egy prioritási tengelyhez kapcsolódóan meghatározott célkitűzések el-
éréséhez kapcsolódik, pl. a támogatásban közvetlenül részesülő személyeken vagy 
szervezeteken túlmutatóan a társadalom szélesebb csoportjait szolgálja.

120 
Más szóval a hangsúly az ESZA-beavatkozások közvetlen hatásain van, míg a tár-
gyalt mutatóra külső tényezők által gyakorolt esetleges hatást a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell küszöbölni. Az eredmények lehetnek közvetlenek (a tevékenység 
befejezése utáni helyzet) vagy hosszabb távúak (a tevékenység befejezése urán egy 
későbbi időpontban fennálló helyzet) (lásd: 12. háttérmagyarázat).

A romániai „Humán tőke” operatív programban alkalmazott ESZA 
eredménymutató példája

A romániai városi területeken levő nem mezőgazdasági üzemekben történő foglalkoztatást induló vállalko-
zások létrehozásával vagy már meglévő kkv-k munkahelyteremtésének támogatásával, valamint egyénre 
szabott tanácsadás/iránymutatás és vállalkozói képzések révén segítik elő.

Az egyedi célkitűzést három eredménymutatóval mérik, az egyik az „újonnan létrehozott és már meglévő 
munkahelyek száma a munkanélküli és inaktív személyek támogatására irányuló beavatkozás befejezé-
sét követő 6. hónapban”. A mutatóban szereplő munkahelyek száma az ESZA-intézkedésben résztvevőkre 
vonatkozik.12
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Mind az ERFA, mind az ESZA esetében értékelésekre lesz szükség 
a beavatkozások hatásának méréséhez

121 
Az ERFA és ESZA beavatkozások hatásait az operatív program végrehajtása során 
és befejezése után végzett értékelések (utólagos értékelés) révén kell megha-
tározni78. Ez megterhelőbb feladat lesz az ERFA-beavatkozások esetén, mert 
az illetékes hatóságoknak itt kiegészítő adatokat kell gyűjteniük a közvetlenül 
a projektnek tulajdonítható eredményekről. Annak meghatározásához, hogy 
az eredmények, mint pl. a tudományos publikációk számának növekedése, az 
ERFA-beavatkozásoknak vagy más külső tényezőknek tudhatók-e be, értékelés 
révén összehasonlítást kell végezni a támogatásban nem részesülő szervezetek-
kel, amihez további információkat kell gyűjteni.

122 
Lengyelországban az irányító hatóságok ezért önkéntes alapon közvetlen 
eredménymutatókat vezettek be az ERFA-beavatkozások közvetlen előnyeinek 
nyomon követésére és annak biztosítására, hogy rendelkezésre álljanak adatok 
az ERFA-beavatkozások eredményességének, hatékonyságának és hatásának 
értékeléséhez. Ezek a közvetlen eredménymutatók nem találhatók meg az ope-
ratív programokban és nem kell róluk az éves végrehajtási jelentésben rendsze-
resen beszámolni. Ezért a közvetlen eredményekkel kapcsolatos adatok nem 
állnak könnyen a Bizottság és az érintettek szélesebb körének rendelkezésére (az 
esb-alapok nyílt adatplatformján keresztül)

123 
Az ESZA esetében a közvetlen eredményekkel kapcsolatos információk a beavat-
kozásokhoz fognak közvetlenül kapcsolódni, szilárdabb bizonyítékot nyújtva 
ezáltal az ESZA-beavatkozások hatásának értékeléséhez, és az ERFA-beavatkozá-
sokhoz képest kevesebb kiegészítő adatra lesz szükség.

Az ERFA és az ESZA az „eredmény” fogalmának más-más 
meghatározása miatt eltérően számítja ki a kiindulási és 
célértékeket

124 
Az ERFA eredménymutatói esetében meghatározott kiindulási és célértékek 
főként az ERFA-beavatkozások valamennyi potenciális kedvezményezettjeire 
vonatkozó, a tagállami statisztikai szervek által nyilvántartott statisztikákon 
alapulnak, amelyek minden külső tényezőt figyelembe vesznek és a teljes or-
szágra/régióra gyakorolt hatásokat mutatják be. Ezek az eredménymutatók nem 
határoznak meg teljesítménycélokat az ERFA-beavatkozásokhoz, ezért nem lehet 
őket az operatív programok közvetlen eredményeinek tekinteni. Az eredmények 
eléréséért elsősorban a tagállamok felelősek, kisebb mértékben pedig az opera-
tív programok irányító hatóságai.

78 Az 1303/2013/EU rendelet 56. 
és 57. cikke.
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125 
Az ESZA esetében a kiindulási és célértékeket főként a közvetlenül az ESZA-be-
avatkozásokhoz kapcsolódó mútlbeli adatok vagy múltbeli tapasztalatok alapján 
számítják ki, azaz az eredménymutatók az outputmutatók függvényében alakul-
nak. Például az „A program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – bele-
értve az önfoglalkoztatást – levő résztvevők” közös mutató esetében a kiindulási 
érték a hasonló programokban elért teljesítési aránynak felel meg (az ESZA-kép-
zésben résztvevő személyek közül a befejezést követően elhelyezkedett szemé-
lyek aránya).

126 
Az ESZA eredménymutatók mutatják be az operatív programok által az egyedi 
célkitűzések eléréséhez történő hozzájárulást, és azokat az ESZA-beavatkozások 
által a partnerségi megállapodásokban szereplő stratégiai eredménymutatók 
eléréséhez tett hozzájárulás meghatározásához is fel lehet használni. Az eredmé-
nyek eléréséért egyértelműen az irányító hatóságok felelősek. Mivel az eredmé-
nyeket az ESZA-támogatásban részesült személyek számában határozzák meg, az 
irányító hatóságok várhatóan nagyobb hatást tudnak gyakorolni az eredmények 
elérésére.

127 
Az ESZA esetében – kevés kivétellel79 – minden résztvevőről és szervezetről 
minden évben adatokat kell rögzíteni, és a résztvevőket az adott intézkedés 
befejezését követően nyomon kell követni a közös eredménymutatók kiszámítása 
érdekében (amelyekről az éves végrehajtási jelentésben is be kell majd számolni). 
Ezenkívül a mutatók értékeit nemenkénti bontásban is be kell mutatni, amikor ez 
releváns.

128 
A résztvevők foglalkoztatásával kapcsolatos adatokat azonban nem lehet válto-
zatlan formában közvetlenül felhasználni, mivel azokat a program végrehajtásá-
ért felelős hatóság hatókörén kívül álló tényezők befolyásolhatják. A vonatkozó 
bizottsági iránymutatás szerint az eredmények a résztvevőknek a társfinanszí-
rozott projekt elhagyásának időpontjában fennálló helyzetét tükrözik80. Ez azt 
jelenti, hogy ha egy résztvevő félbehagy egy társfinanszírozott képzési progra-
mot, az ezt követő foglalkoztatása a program eredményének minősül még akkor 
is, ha ez a foglalkoztatás nem elsősorban a képzésben való részvételének tudható 
be, hanem inkább az ország/régió gazdasági-társadalmi helyzetének vagy más 
tényezőnek.

129 
A 15. ábra foglalja össze a két alap esetében a teljesítménymutatók tekintetében 
követett eltérő megközelítések erősségeit és hiányosságait.

79 Ilyen kivételek a „hajléktalan 
vagy lakhatási problémával 
küzdő” és a „vidéki területekről 
származó” személyek.

80 Az európai kohéziós politika 
monitoringja és értékelése – 
Európai Szociális Alap – 
Iránymutatás – 2015. június.
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A teljesítménymérés tekintetében az ERFA, illetve az ESZA által követett 
megközelítés erősségei és hiányosságai

15
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1 Lásd: 112. bekezdés.

Forrás: Európai Számvevőszék.

• Az eredménymutatók nem teszik lehetővé a beavatko-
zások közvetlen hatásának mérését.

• Nem gyűjtik össze az egyedi projektek által elért 
eredményeket. Az értékelésekhez további információk 
gyűjtésére lesz szükség a projektek közvetlen eredmé-
nyeivel kapcsolatban.

• A projektek közvetlen eredményeivel kapcsolatos 
adatokról nem történik rendszeres beszámolás a 
Bizottságnak, ezért azok nem képezik rendszeres 
vizsgálat tárgyát.

• Nincsenek közös eredménymutatók, ezért nem lehet az 
eredményeket uniós szinten összesíteni1.

• A közös eredménymutatók csak akkor kötelezőek, ha 
relevánsak.

• Nagy számú specifikus mutató.
• A beavatkozási kategóriák nem állnak összhangban a 

beruházási prioritásokkal.

• Az eredménymutatók a beavatkozások személyekre 
gyakorolt közvetlen hatását mérik.

• Információ áll rendelkezésre a beavatkozásokhoz 
kapcsolódó közvetlen eredményekről. Az értékelések 
jó alapot fognak nyújtani a hatás megállapításához.

• A projektek közvetlen eredményeivel kapcsolatos 
adatokról rendszeresen beszámolnak a Bizottságnak 
és azokat megfelelő időben elérhetővé teszik. 
Vizsgálat tárgyát képezik.

• Vannak a személyekre vonatkozó közös output- és 
eredménymutatók, ami lehetővé teszi az adatok 
uniós szintű összesítését.

• A beavatkozási kategóriák összhangban állnak a 
beruházási prioritásokkal.

• Nagyobb az eredményességgel kapcsolatos 
elszámoltathatóság (a támogatott személyek/szer-
vezetek helyzetét javító beavatkozásokra vonatko-
zóan).

• Az eredménymutatók áttekintést adnak a főbb várt 
hatásokról a régió/ország tekintetében.

• Vannak közös outputmutatók, ami lehetővé teszi az 
adatok uniós szintű összesítését.

• Az eredménymutatók nem adnak áttekintést az 
elérni kívánt stratégiai változásról

• Az értékelésekhez további információkat kell 
majd gyűjteni.

• A tagállamokban kötelező jelleggel kell széles 
körben adatot gyűjteniük.

• Nagy számú specifikus mutató.

HIÁNYOSSÁGOK

ERŐSSÉGEK

ESZAERFA
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A módszertani eltérések és a programspecifikus mutatók 
nagy száma jelentős adminisztratív terhelést fog okozni, 
pedig csak később derül majd ki, hogyan fogják felhasználni 
ezeket az adatokat

Az ERFA-ra és az ESZA-ra eltérő beszámolási kötelezettségek 
vonatkoznak

130 
Véleményünk szerint rendszerhiányosságot jelent a 2014–2020-as időszakra az, 
hogy az alapspecifikus rendeletek eltérő előírásokat vezettek be az outputok és 
eredmények teljesítményadatainak gyűjtésére és az azokról történő beszámo-
lásra vonatkozóan. A teljesítmény fogalma más jelent a két alap esetében, ezért 
a tagállamoknak még a több alapot átfogó operatív programok esetében is alap-
specifikus teljesítménymonitoring-rendszereket kell kidolgozniuk.

131 
Ezenkívül problémát okoz a különböző teljesítménymutatók nagy száma is: több 
ezer output- és eredmény-teljesítménymutató van, közösek és programspecifi-
kusak egyaránt. Az irányító hatóságoknak mindezen mutatók esetében adatokat 
kell gyűjteniük és be kell számolniuk azokról. Ezenkívül az ellenőrző hatóságok-
nak a kiadások szabályszerűségének vizsgálatán kívül ellenőrizniük kell az adat-
gyűjtési és adattárolási rendszerek megbízhatóságát is.

132 
Kockázatot látunk abban, hogy ez a teljesítménnyel kapcsolatos széles körű infor-
mációgyűjtés az előnyökhöz képest aránytalan és jelentős adminisztratív terhe-
ket ró az irányító hatóságokra. Ezenkívül nem világos, hogy a tagállamok és/vagy 
a Bizottság miként kívánják felhasználni és nyomon követni az összegyűjtendő 
adatokból nyerhető információkat.
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Az outputokkal és eredményekkel kapcsolatosan összegyűjtött 
adatokat a teljesítményalapú költségvetés megerősítésére 
lehetne felhasználni a következő programidőszakban

133 
Megjegyezzük azonban, hogy az outputokkal és az eredményekkel kapcsolatban 
széles körű teljesítményadatok állnak a Bizottság rendelkezésére. A kohéziós nyílt 
adatplatformon keresztül ezek valós időben az érdekelt feleknek is a rendelke-
zésére fognak állni. Így azokat nem csak az illetékes hatóságok és a Bizottság, 
hanem a külső érdekelt felek is meg tudják vizsgálni.

134 
A Bizottság a tényleges teljesítményadatok figyelembevételével újraértékelheti 
a célmeghatározáshoz alkalmazott mútlbeli egységköltségek érvényességét, 
illetve megerősítést nyerhet a gazdasági és költséghatékonyságról. Egy korábbi 
jelentésünkben például jelentős különbségekre mutattunk rá a különböző tag-
államokban épített autópályák egységköltségei között. Javasoljuk, hogy a Bi-
zottság elemezze e különbségek okait, és biztosítsa, hogy a legjobb gyakorlatok 
kerülnek alkalmazásra81.

135 
Nézetünk szerint ez adott esetben egyengetheti annak útját, hogy ezeknek az 
információknak az alapján 2020 után teljesítményalapúbb módon történjen a for-
rások beavatkozásokhoz történő hozzárendelése (lásd: 13. háttérmagyarázat). 
A közös rendelkezésekről szóló rendelet előírja, hogy a közös cselekvési tervek 
a forráselosztást kizárólag az elért outputok vagy eredmények szintjétől tegyék 
függővé82. Ezzel a lehetőséggel azonban eddig a 28 tagállam egyetlen operatív 
programja sem élt. Ez is mutatja, hogy a tagállamok vonakodnak teljesítményala-
pú intézkedésekhez folyamodni a források elosztásánál. Ennek egyik oka az is 
lehet, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő megbízható információ az 
átlagos egységköltségekről.

136 
A 2020-at követő programidőszakban a tagállamok már jobban képesek lesznek 
a szükségleteiknek és az országspecifikus ajánlásoknak (CSR) megfelelő költ-
ségvetések meghatározására és az operatív programokban kitűzött outputok és 
eredmények megvalósítására.

81 5/2013. sz. különjelentés: 
„Megfelelően használják-e fel 
a közúti beruházásokra 
fordított uniós kohéziós 
forrásokat?

82 Az 1303/2013/EU rendelet 
106. cikke.
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Teljesítményalapú költségvetés

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szerint a teljesítményalapú költségvetés koncep-
ciója általában változik az időben és minden új költségvetés-programozási folyamat során módosul. A koncep-
ciók országonként is változó képet mutatnak, mert illeszkedniük kell az adott ország politikai környezetéhez83.

Az OECD több meghatározást is használ a teljesítményalapú költségvetésre, megjegyezve, hogy „nincs általá-
nos egyetértés a teljesítményalapú költségvetés egységes meghatározásáról”, és hogy „A teljesítményalapú 
költségvetésnek nincsen egyetlen modellje”84.

Általánosságban elmondható, hogy két fő megközelítés létezik:

A teljesítményalapú költségvetés célja a döntéshozók rendelkezésére álló információk körének kibővítése, 
illetve a költségvetési döntéshozatal módjának megváltoztatása85. A forráshozzárendeléseknek már ma is 
mérhető eredményekhez kell kapcsolódniuk. Jelenleg azonban a költségvetési döntéshozatali folyamatban 
más információkat mellett jövőbeni vagy múltbeli teljesítménnyel kapcsolatos információkat használnak fel.

A teljesítményalapú költségvetés másrészről olyan költségvetés, amely minden forrásnövekedést az outputok 
vagy más eredmények növelésével köt össze. Általánosságban a teljesítményalapú költségvetés tájékozta-
tást nyújt arról, hogy a szervezet mit tett vagy tervez tenni a számára biztosított pénzzel. Ez azt jelenti, hogy 
a pénzügyi források hozzárendelése a várt outputok és eredmények alapján vagy legalábbis azok figyelembe-
vételével történik

83 OECD, „Learnings from the 2011/2012 OECD survey on performance budgeting” (A teljesítményalapú költségvetésről szóló 2011/2012-es 
OECD-felmérés tanulságai), a vezető költségvetési tisztviselők teljesítményekkel és eredményekkel foglalkozó OECD-hálózatának 11. éves ülése, 
OECD Konferenciaközpont, Párizs, 2015. november 26–27.

84 OECD, Performance Budgeting: A Users’ Guide, Policy Brief (Teljesítményalapú költségvetés, felhasználói útmutató, politikai összefoglaló), 2008. 
március.

85 Allen Schick, „The Metamorphoses of performance budgeting, OECD Journal on budgeting” („A teljesítményalapú költségvetés alakváltozásai”), 
2013/2. kötet.
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137 
Általánosságban a Bizottság eredményes volt a 2014–2020-as partnerségi meg-
állapodások és a kohéziós operatív programok terén folytatott tárgyalásokban. 
A megadott határidőkön belül fejezte be a tagállamokkal folytatott tárgyaláso-
kat, az Európa 2020 stratégiára összpontosította a forrásokat, valamint megbízha-
tóbb beavatkozási logikát biztosított az operatív programok tekintetében. Nem 
volt sikeres azonban a pénzügyi monitoringeljárások alapok között harmonizálá-
sában, valamint nem gondoskodott az outputokra és az eredményekre vonatko-
zó teljesítménymutatók egybehangzó meghatározásáról. Ez azonban szükséges 
volna a teljesítményadatok programok szintjén történő összesítéséhez és össze-
hasonlításához. Ezenkívül a nyomon követendő teljesítménymutatók nagy száma 
és az uniós alapok hatásának megállapításához összegyűjtendő kiegészítő adatok 
iránti folytatólagos igény miatt a 2014–2020-as időszakra vonatkozó teljesítmény-
mérési keret tekintetében fennáll a jelentős adminisztratív terhelés kockázata.

A Bizottság keretek között tudta tartani a partnerségi megállapodások és 
az operatív programok tárgyalásának késedelmeit

138 
Az Európai Parlament és a Tanács 2013 decemberében, vagyis röviddel a 2014–
2020-as programidőszak kezdete előtt fogadta el a kohéziós politikai jogalkotási 
csomagot. Az előző időszakkal összehasonlítva ez öthónapos késedelmet jelent, 
részben azért, mert a Bizottság a jogalkotási javaslatot később nyújtotta be, 
részben pedig azért, mert több időre volt szükség a tárgyalások végleges lezárá-
sához. A Bizottság 2016 januárjáig, azaz csak az operatív programok többségének 
bizottsági elfogadását követően fogadta el a másodlagos jogszabályokat (lásd: 
33–37. bekezdés).

139 
A nehézségek ellenére a Bizottság a közös rendelkezésekről szóló rendeletben 
előírt határidőn belül fogadta el a partnerségi megállapodásokat és az opera-
tív programokat: az utolsó partnerségi megállapodást 2014 novemberében, az 
utolsó operatív programot 2015 decemberében fogadták el. A Bizottság proaktív 
hozzáállással már 2012-ben nem hivatalos tárgyalásokat kezdett a tagállamok-
kal. Ez a rendeletek késői elfogadásának hatását is enyhítette. Ezenkívül jelentős 
számú iránymutatást nyújtott a tagállamoknak, noha ezt csak apránként és csak 
a folyamat kései szakaszában (2014 szeptemberéig) tette meg. A Bizottság az 
iránymutatásokat csak a jogszabályi keretek elfogadása után tudta véglegesíteni 
(2013. december) (lásd: 47–48. bekezdés).
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140 
A tagállamok valamennyi partnerségi megállapodást időben (2014 áprilisáig) 
benyújtották, a tárgyalások átlagban öt hónapon belül befejeződtek. Erre lénye-
gesen gyorsabban sor került, mint a 2007–2013-as nemzeti stratégiai referencia-
keretek előkészítésének megfelelő lépésére, és ez részben kompenzálta a kése-
delmeket (lásd: 48–49. bekezdés).

141 
A tagállamok operatívprogram-tervezeteik többségét (85%) az előírt határidőig 
benyújtották. Az operatív programok 15%-a esetében a Bizottság nem tudta 
a partnerségi megállapodások benyújtásától számított három hónapon belül 
megkezdeni a hivatalos tárgyalásokat. Átlagosan nyolc hónapig tartott egy ope-
ratív program elfogadása (nem számítva a várakozási időt, azaz az észrevételek 
tagállamoknak történő megküldése és az operatív program benyújtása közötti 
időtartamot). Ez az előző időszakkal összevethető időtartam. 2014 decemberéig 
a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés alá tartozó 
operatív programok 64%-át fogadták el. Az előző, 2007–2013-as programidőszak-
ban ugyanezen idő alatt az operatív programok 98%-át fogadták el. Ezt a kü-
lönbséget elsősorban a jogalkotási csomag elfogadásának késése okozza (lásd: 
49. bekezdés).

142 
Ez arra enged következtetni, hogy a tárgyalások megterhelőbbek voltak. Ezt 
elsősorban a következők okozták: olyan további követelmények, mint az előzetes 
feltételrendszer, vagy mint a beavatkozási logika explicitebb leírásának követel-
ménye; informatikai problémák, illetve az, hogy többfordulós, házon belüli és kül-
ső konzultációt megkövetelő, időigényes bizottsági jóváhagyás volt szükséges. 
Ezenkívül a tagállamok által benyújtott programozási dokumentumok kezdeti 
tervezeteinél minőségi gondok mutatkoztak (lásd: 53–55. bekezdés).

1. ajánlás

A Bizottság gondoskodjék arról, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó kohé-
ziós politikai jogalkotási javaslatai időben benyújtásra kerüljenek, úgy, hogy 
a programidőszak kezdete előtt elegendő idő maradjon az Európai Parlament és 
a Tanács közötti tárgyalások lebonyolítására.

Megvalósítás céldátuma: a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási javas-
latok előkészítése során.
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A partnerségi megállapodások meghatározó módon járultak 
hozzá a kohéziós kiadásoknak az Európa 2020 stratégiára történő 
célirányosításához

143 
A partnerségi megállapodások eredményes eszköznek bizonyultak a tematikus 
célkitűzések és a beruházási prioritások esb-finanszírozásának elkülönítéséhez. 
A vizsgált partnerségi megállapodások valamennyi alapvető szempontra ki-
terjednek és diagnózist adnak a tagállamok fejlesztési szükségleteiről és be-
ruházási prioritásairól. A Bizottság és a tagállamok sikeresen célirányosították 
a 2014–2020-as uniós forrásokat a növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseire. Sőt, sikerült a forrásokat a tematikus célki-
tűzéseken belüli korlátozott számú kulcsfontosságú területre összpontosítani, és 
általában túlteljesíteni a tematikus koncentrációra vonatkozó alapspecifikus elő-
írásokat. A 2007–2013-as programidőszakhoz képest összességében több forrást 
irányoztak elő a kkv-k versenyképességére, az éghajlatváltozás elleni küzdelemre 
és a foglalkoztatásra, viszont kevesebbet a közlekedésre és a környezetvédelemre 
(lásd: 57. és 68. bekezdés).

144 
Megjegyezzük azonban, hogy a partnerségi megállapodásokban szereplő 
információk nem mindig állnak összhangban az operatív programokban talál-
hatóakkal, valamint, hogy az ERFA-rendeletben felsorolt eltéréseket alkalmazó 
tagállamok esetében az operatív programokban rendelkezésre álló pénzügyi 
információk nem mindig teszik lehetővé annak megállapítását, hogy betartják-e 
a tematikus koncentrációra vonatkozó követelményeket (lásd: 69. bekezdés).

2. ajánlás

a) A tagállamok lássák el a Bizottságot az ahhoz szükséges pénzügyi informáci-
ókkal, hogy a Bizottság eredményesen figyelemmel tudja kísérni a tematikus 
koncentrációs követelmények betartását (beleértve az ERFA-rendeletben 
felsorolt eltéréseket).

b) A Bizottság gondoskodjék arról, hogy az esb-finanszírozásnak a tematikus 
célkitűzésekre való elkülönítését a tagállamok tiszteletben tartsák.

Megvalósítás céldátuma: 2017-től kezdődően, évente.
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145 
A tagállamok a partnerségi megállapodásaikban meghatározzák az elérendő 
fő eredményeket, de rendszerint nem készítenek számszerűsített becslést az 
esb-alapoknak a célértékek eléréséhez történő várt hozzájárulásáról. Egyértelmű 
azonban, hogy a partnerségi megállapodásokban kitűzött eredmények elérése 
nem csak az esb-kiadásokon kívüli jelentős hozzájárulást igényel a tagállami költ-
ségvetésekből, hanem további szabályozási intézkedéseket és strukturális refor-
mokat is. Ugyanakkor ha valamely eredményt nem sikerül elérni, az nem feltét-
lenül az esb-alapok beavatkozásának a hibája, hanem alkalmasint az esb-alapok 
hatókörén kívüli tényezőknek, pl. a kedvezőtlen szociális-gazdasági helyzetnek, 
illetve a nem eléggé eredményes tagállami szakpolitikáknak lehet betudható 
(lásd: 74–80. bekezdés).

Az operatív programok világosabban bemutatják a beavatkozások céljait 
és azok elérésének várt módját, de ehhez nagyobb összetettség társul

146 
A legtöbb vizsgált operatív program esetében a Bizottság és a tagállamok 
sikeresen fejlesztettek ki megbízhatóbb beavatkozási logikával rendelkező 
programokat, vagyis olyanokat, amelyek meghatározták (konkrét célkitűzések-
ben/eredményekben) a beavatkozás célját és a célok elérésének várható módját 
(finanszírozás – intézkedések – outputok). Ahol hiányosságok álltak fenn, azok fő-
ként annak voltak betudhatók, hogy a fejlesztési szükségleteket nem dokumen-
tálták és a célkitűzések nem az azonosított szükségletek kielégítésére irányultak. 
A célkitűzéseket gyakran túl általánosan határozták meg, vagy kétséges volt, 
hogy az operatív programokban bemutatott intézkedések hozzájárulnak-e a cél-
kitűzések és eredmények eléréséhez. Ezekben az esetben felmerül a közkiadások 
nem megfelelő célra vagy nem a legeredményesebb módon történő felhasználá-
sának kockázata (lásd: 81–87. bekezdés).

147 
A 2014–2020-as operatív programok összetettsége elsősorban a következő té-
nyezőktől függ: a tagállamok által meghatározott prioritási tengelyek és az ezek 
által megcélzott beruházási prioritások száma, valamint az operatív programok 
által lefedett régiókategóriák száma. További ilyen tényező még a tagállam által 
kiválasztott programspecifikus mutatók száma is. A 2014–2020-as operatív prog-
ramok szerkezete egy olyan háromdimenziós mátrixra épül, amely a tagállamok 
által egyedileg meghatározott prioritási tengelyeket a kiválasztott beruházási 
prioritásokkal és a megcélzott régiókkal kombinálja. Ez biztosítja a programozás 
stratégiai egységességét, ugyanakkor jelentősen növeli a nyomon követendő 
teljesítménymutatók számát, mivel azok száma megtöbbszöröződik, hogy tekin-
tetbe lehessen venni az operatív programon belüli egyedi finanszírozási környe-
zeteket. A vizsgált operatív programok mintájában az outputmutatók száma akár 
450%-kal, míg az eredménymutatók száma akár 500%-kal is emelkedett (lásd: 
88–91. bekezdés).
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Az elkövetkező években valószínűleg nehézséget fog okozni 
a programok monitoringjában az, hogy az egyes alapok között eltérések 
vannak a pénzügyi adatok osztályozásában és az operatív programok 
teljesítményének mérésében

148 
A beruházások pénzügyi monitoringjára vonatkozó megközelítés nem csak az 
ERFA és az ESZA, hanem az egynél több régiókategóriával (pl. kevésbé fejlett, át-
meneti és fejlettebb régiók) rendelkező tagállamok között is eltérő képet mutat. 
Különösen az ERFA esetében nem könnyű megállapítani az intézkedések és a for-
rások közötti kapcsolatot, mivel a pénzügyi információk nincsenek összehangol-
va a beruházási prioritásokkal. Ez akadályozni fogja a haladás nyomon követését, 
mivel nem lesz egyértelmű, hogy mennyi pénzt különítettek el az ERFA keretében 
támogatott beruházási prioritások végrehajtására (lásd: 92–99. bekezdés).

149 
A közös outputmutatók alkalmazásában is különbségek vannak az egyes alapok 
között, és a tagállamoknak lehetőségük van további programspecifikus output-
mutatók meghatározására is Az ERFA esetében is jelentős nehézségek várhatók 
az outputokra vonatkozó teljesítményinformációk összesítése terén, mivel a tag-
államok átlagosan majdnem ugyanannyi programspecifikus mutatót választottak 
ki, mint közös mutatót. Az ERFA esetében a 28 uniós tagállam a 40 darab közös 
outputmutatón kívül mindösszesen 2240 különböző programspecifikus output-
mutatót hozott létre. Az egyes ERFA operatív programok átlagos 13,2 különböző 
programspecifikus outputmutatót és 14,8 közös outputmutatót alkalmaztak (lásd: 
100–109. bekezdés).

150 
A helyzet még problematikusabb az eredménymutatók terén: itt az ERFA és az 
ESZA mutatói különböző dolgokat mérnek, méghozzá egymástól eltérő módon. 
Ez nem is csoda, hiszen az „eredmény” fogalmát az alapspecifikus rendeletek 
eltérően értelmezik. Közös eredménymutatók csak az ESZA esetében léteznek, 
az ERFA esetében nincsenek, és a létezőket sem alkalmazzák gyakran. Összessé-
gében a 28 uniós tagállam 2955 programspecifikus eredménymutatót dolgozott 
ki az ERFA esetében, és az egyes ERFA operatív programok átlagosan 17,4 kü-
lönböző specifikus eredménymutatót alkalmaztak. Az ESZA esetében 23 közös 
eredménymutató és további 1976 programspecifikus eredménymutató létezik. 
Az egyes ESZA operatív programok átlagosan 3,1 közös eredménymutatót és 14,4 
különböző programspecifikus eredménymutatót alkalmaztak. Ebből adódóan 
egyik alap esetében sem tűnik lehetségesnek uniós szinten érdemben összesíte-
ni a teljesítményadatokat. Az említett adatok rendszeres gyűjtésének költségét 
figyelembe véve a teljesítménymutatók száma összességében túlzottnak tűnik. 
1/2017. sz. véleményünkben86 javasoljuk az „output” és az „eredmény” kifejezések 
meghatározásának egységesítését a teljesítményre vonatkozó terminológián 
belül (lásd: 110–130. bekezdés).

86 Lásd: 1/2017. sz. vélemény az 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosítására irányuló 
javaslatról (148. bekezdés).
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151 
A tagállamoknak ezenkívül fel kell osztaniuk a különböző beavatkozási területek-
re allokált pénzügyi forrásokat, akárcsak régiókategóriánként (pl. kevésbé fejlett, 
átmeneti és fejlettebb régiók) a teljesítményadatokat. Megállapítottuk, hogy 
a tagállami megközelítések ebben a tekintetben eltérnek. Ezek az eltérő tagállami 
megközelítések közvetlenül kihatnak az outputmutatók számára, célértékeire és 
mérföldköveire, valamint az operatív programok főbb végrehajtási lépéseire és 
alkalmazott pénzügyi mutatóira, vagyis az output- és eredménymutatók régiótí-
pusonkénti értékeit eltérő allokációs kulcsok alapján határozzák meg. Ezenkívül 
az egységes megközelítés hiánya kétségeket támaszt az egynél több régiókate-
góriával rendelkező tagállamok által nyújtott információk összehasonlíthatósá-
gára és pontosságára nézve. Ez különösen a tematikus koncentrációra vonatkozó 
követelmények teljesítésére lehet hatással (lásd: 100–101. bekezdés).

3. ajánlás

A Bizottság adjon közös meghatározást az „output” és az „eredmény” fogalmára, 
javasolja a meghatározások felvételét a költségvetési rendeletbe, és biztosítsa, 
hogy a 2020 utáni időszakokban az ágazati rendeletek ezeket kövessék.

Megvalósítás céldátuma: a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási javas-
latok előkészítése során

4. ajánlás

A Bizottság végezzen elemzést a 2014–2020-as időszak outputokra és eredmé-
nyekre vonatkozó programspecifikus és közös mutatóira nézve, és válassza ki 
azokat, amelyek a leginkább relevánsak és a legalkalmasabbak az uniós beavat-
kozások hatásának meghatározására;

Programmódosítás esetén a tagállamok ne alkalmazzák tovább a feleslegessé 
vált programspecifikus mutatókat.

Megvalósítás céldátuma: 2018. közepe.
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152 
Ahogy korábban is, a kohéziós kiadásoknak a várt eredmények elérésére gyako-
rolt hatását értékelések révén kell majd megállapítani. Ehhez rendelkezésre kell 
állniuk olyan adatoknak, amelyek a közvetlenül a társfinanszírozott műveleteknek 
tulajdonítható eredményekre vonatkoznak. Az ESZA operatív programok eseté-
ben a tagállamok szisztematikusan fogják gyűjteni a beavatkozások közvetlen 
eredményeivel kapcsolatos adatokat és ezekről beszámolnak majd a Bizottság-
nak. Az ERDA eredménymutatói azonban nem rögzítik a projektek közvetlen 
eredményeit és nem állnak könnyen rendelkezésre, kivéve, ha a tagállamok 
úgy döntenek, hogy önkéntes alapon gyűjtenek ilyen kiegészítő adatokat (lásd: 
121–123. bekezdés).

5. ajánlás

A Bizottság:

 ο terjessze az uniós beavatkozások hatását legalkalmasabb módon meghatáro-
zó értékelések tagállami követendő példáit;

 ο segítse a tagállamokat a helyes gyakorlaton alapuló értékeléseket tartalmazó 
értékelési terveik naprakésszé tételében.

A tagállamok gondoskodjanak az ERFA-beavatkozások hatásainak megállapítása 
szempontjából releváns adatok összegyűjtéséről.

Megvalósítás céldátuma: 2017 vége.

153 
Jelentős rendszerhiányosságot jelent a 2014–2020-as időszakra az, hogy az 
alapspecifikus rendeletek eltérő előírásokat vezettek be az outputok és ered-
mények teljesítményadatainak gyűjtésére és az azokról történő beszámolásra 
vonatkozóan. Elemzésünk szerint az ERFA esetében outputmutatóként használt 
mutatók az ESZA esetében akár eredménymutatónak is tekinthetők. A közvetlen 
eredményeket azonban nem mérik szisztematikus módon az ERFA-beavatkozások 
révén támogatott valamennyi tematikus célkitűzés közös outputmutatói (lásd: 
124–130. bekezdés).
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154 
Ezért a tagállamoknak még a több alapot átfogó operatív programok esetében 
is alapspecifikus teljesítménymonitoring-rendszereket kell kidolgozniuk. Ezek 
a módszertani eltérések és a programspecifikus mutatók túl nagy száma jelentős 
adminisztratív terhelést fognak okozni, pedig csak később derül majd ki, hogyan 
fogják felhasználni ezeket az adatokat. Továbbra sem világos, hogy a tagállamok, 
illetve a Bizottság miként kívánják felhasználni és nyomon követni a teljesítmény-
nyel kapcsolatos információkat, amelyhez adatokat kell gyűjteni, azokat ellenőriz-
ni kell, valamint – legalábbis a közös mutatók esetében – be kell róluk számolni 
a Bizottságnak. Az outputokkal kapcsolatos teljesítményadatok jobb hozzáférhe-
tősége azonban egyengetheti az útját annak, hogy ezeknek az egységköltségek-
nek, valamint a beavatkozások eredményességével és hatékonyságával kapcso-
latos információknak a felhasználásával 2020 után teljesítményalapúbb módon 
történjen a költségvetési források beavatkozásokhoz történő hozzárendelése 
(lásd: 131–134. bekezdés).

6. ajánlás

A Bizottság:

 ο használja fel az éves végrehajtási jelentések révén begyűjtött adatokat, va-
lamint az ad hoc és utólagos értékelések eredményeit összehasonlító telje-
sítményelemzésre és adott esetben az összehasonlítás révén a szakpolitikai 
fejlődés előmozdítására a 2014–2020-as időszakban;

 ο adott esetben alkalmazza az OECD által javasolt, teljesítményen alapuló – 
minden egyes forrásnövekedést az outputok vagy más eredmények növeke-
déséhez kötő – költségvetés fogalmát a 2020 utáni időszak kohéziós politikai 
beavatkozásainak finanszírozására. Ezzel kapcsolatban a Bizottság használja 
fel a 2014–2020-as időszakban meghatározott tényleges egységköltségekre 
vonatkozó adatokat.

Megvalósítás céldátuma: a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási javas-
latok előkészítése során

A jelentést 2017. február 8-i luxembourgi ülésén fogadta el az Iliana IVANOVA 
számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara.

 a Számvevőszék nevében

 Klaus-Heiner LEHNE
 elnök
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A 2014–2020-as időszakra bevezetett legfontosabb szabályozási rendelkezések 
összevetése a korábbi időszakok hasonló rendelkezéseivel

Beavatkozási logika
Eredményességmérési keret Előzetes 

feltételrendszerProgrami-
dőszak Változás Tematikus 

koncentráció Teljesítménymutatók

2014–2020  ο Megerősített 
beavatkozási 
logika

 ο Alaponkénti 
tematikus 
koncentrációs 
követelmények 
(ERFA kontra 
ESZA), tematikus 
célkitűzések 
(ERFA, KA) vagy 
beruházási 
prioritások (ESZA) 
és régiókategóriák

 ο Mutatók strukturált 
alkalmazása

 ο Jogalap által 
meghatározott 
közös outputmu-
tatók (ESZA és 
ERFA), valamint az 
ESZA esetén közös 
eredménymutatók

 ο Az ESZA esetében 
kötelezően be kell 
számolni minden 
közös mutatóról

 ο 6%-os kötelező eredmé-
nyességi tartalék az ERFA, 
ESZA és a KA keretében 
a „Beruházás a növeke-
désbe és munkahelyte-
remtésbe” célkitűzésre

 ο A teljesítményértékelés 
módszertanát a rendelet 
határozza meg

 ο A mérföldkövek teljesí-
tésének súlyos elmulasz-
tása esetén lehetséges 
forrásvesztés

 ο Tematikus előzetes 
feltételrendszer

 ο Általános előzetes 
feltételrendszer

 ο Kötelező
 ο Az időközi kifizeté-

sek felfüggesztésé-
nek lehetősége

2007–2013  ο Hagyományos 
beavatkozási 
logika

 ο A forrásoknak 
a Lisszaboni 
szerződéshez 
kapcsolódó 
kiadáskategó-
riákhoz történő 
hozzárendelése 
földrajzi támogat-
hatóság alapján 
történik

 ο A mutatókat 
a különböző 
tagállamokban 
eltérő mértékben 
alkalmazzák

 ο A bizottsági 
iránymutatás 
közös mutatókat 
határozott meg, 
alkalmazásukról 
2008-ban döntöttek 
a tagállamok, de az 
nem kötelező

 ο 3%-os eredményességi 
tartalék a konvergen-
cia-célkitűzés, valamint 
„a regionális versenyké-
pesség és foglalkoztatás” 
célkitűzés számára

 ο A tagállam kezdeménye-
zésére lett meghatározva, 
nem kötelező

 ο Forrásvesztés nem 
lehetséges

 ο Nincs explicit előze-
tes feltételrendszer

2000–2006  ο Hagyományos 
beavatkozási 
logika

 ο A kiemelt 
célkitűzésekre, 
közösségi kezde-
ményezésekre és 
a lefedett népes-
ségre összpontosít

 ο A mutatókat 
a különböző 
tagállamokban 
eltérő mértékben 
alkalmazzák

 ο A bizottsági 
iránymutatás 
közös mutatókat 
határozott meg, de 
azok csak példák, 
nincs ösztönzés az 
alkalmazásukra

 ο 4%-os kötelező ered-
ményességi tartalék 
a kötelezettségvállalási 
előirányzatokra

 ο A teljesítményértékelés 
módszertanát a tagálla-
mok határozzák meg

 ο Forrásvesztés nem 
lehetséges

 ο Nincs explicit előze-
tes feltételrendszer

Forrás: Európai Számvevőszék, a vonatkozó jogszabályok és a bizottsági iránymutatás áttekintésével.
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Európa 2020 stratégia, tematikus célkitűzések és tematikus koncentráció1

II.
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Te
m
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 cé
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k

1. Fejlesztés
Az Unió GDP-jének 3%-át kitevő beruházás (köz- és magánforrások összesen) a kutatás-fejlesztésbe 
(K+F) és az innovációs ágazatba

2. Oktatás
A korai iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentése 
A 30–34 éves korosztály legalább 40%-a rendelkezzék felsőfokú végzettséggel 

3. Éghajlatváltozás és az energiaellátás fenntarthatósága 
Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 20%-os csökkentése 1990-hez képest
A megújuló energiaforrások részarányának a teljes fogyasztás 20%-ára növelése 
Az energiahatékonyság 20%-os javítása

4. Foglalkoztatás
A 20–64 éves korosztályban a foglalkoztatottság aránya érje el a 75%-ot

5. A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
Legalább 20 millióval csökkenjen a szegénység és a társadalmi kirekesztés által sújtott, illetve 
veszélyeztetett lakosok száma

Inkluzív növekedés

8. TC: A fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói 
mobilitás támogatása

9. TC: társadalmi befogadás 
előmozdítása, a szegénység és 
bárminemű megkülönböztetés 
elleni fellépés:

10. TC: Beruházások az 
oktatás, a képzés és szakkép-
zés, valamint a képességfej-
lesztés és az egész életen át 
tartó tanulás területén

11. TC: A hatóságok és az 
érdekelt felek intézményi 
kapacitásának növelése, és 
hatékony közigazgatás

Fenntartható növekedés

4. TC: Az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság felé történő 
elmozdulás támogatása 
minden ágazatban

5. TC: Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás és a 
kockázatmegelőzés és 
kockázatkezelés előmozdítása

6. TC: A környezet 
megőrzése és védelme és az 
erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdí-
tása

7. TC: A fenntartható 
közlekedés előmozdítása és a 
kapacitáshiányok megszünte-
tése a főbb hálózati 
infrastruktúrákban

Intelligens növekedés

1. TC: A kutatás, a technoló-
giai fejlesztés és az innováció 
erősítése

2. TC: Információs és 
kommunikációs technológiák 
(IKT) hozzáférésének, 
használatának és minőségé-
nek javítása (szélessávra 
vonatkozó cél)

3. TC: Kis- és középvállalkozá-
sok (kkv-k) versenyképességé-
nek növelése

1  A tematikus célkitűzéseknek az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia prioritási területeihez rende-
lését nem határozzák meg a rendeletek. Ezt a Bizottság vezette be több, 2014 óta kiadott dokumentumban.
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Forrás: Európai Számvevőszék, a „Panorama, Inforegio” című bizottsági kiadvány 2013/48. száma alapján.

II.
 m

el
lé

kl
et

TZ  8

Átmeneti régiók

12% 50%

15% 60%

20% 80%

4. TC

ESZA-TÁMOGATÁS

KA-TÁMOGATÁS

1. TC

2. TC 3. TC

8. TC

9. TC
10. TC

4. TC 11. TC

5. TC 6. TC

7. TC

Az ERFA 
fő prioritásai

Az E
SZA

 fő prio
ritá

sai

ER
FA

-TÁ
MOGATÁS

Kevésbé fejlett régiók

Fejlettebb régiók

1–4. TC

4. TC 1–4. TC

4. TC 1–4. TC

70%

80%

60%20%

20%

20%

9. TC legfeljebb 5 BP

9. TC

9. TC

legfeljebb 5 BP

legfeljebb 5 BP

Legfeljebb öt, a tematikus célkitűzések alá tartozó beruházási prioritásra (BP) 
történő összpontosítás, és minden országban 20% a társadalmi befogadásra, 
valamint a szegénység elleni küzdelemre és a megkülönböztetésmentességre.

Európai Szociális Alap
A beruházások az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasággal (4. TC) 
kapcsolatos keretösszeggel rendelkező 4 fő prioritás közül legalább 2-re 
összpontosítanak

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Európa 2020 stratégia, tematikus célkitűzések és tematikus koncentráció
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A kohéziós politika felépítése

III
. m
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et

PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS
(a várt stratégiai eredményekkel)

KFR: Kevésbé fejlett régiók

  

TR: Átmeneti régiók 

  

MDR: Fejlettebb régiók
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Forrás: Európai Számvevőszék.

A beruházási prioritások az egyes tematikus célkitűzéseken belül kidolgozandó egyedi intézkedéseket 
jelentik. Ezek alkotják az egyedi célkitűzések meghatározásának alapját. Az ellenőrzés során vizsgált tematikus 
célkitűzések beruházási prioritásai a következők:

III
. m

el
lé

kl
et

b)

 a)

1. TC: „a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció 
erősítése a következők révén;

Aktív és egészséges időskor.vi. 

A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók 
alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez;

v.

A férfiak és nők közötti egyenlőség valamennyi területen, 
ideértve a foglalkoztatottságot, a szakmai előrelépést, a 
munka és a magánélet összeegyeztetését, valamint az 
egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás előmozdítását;

iv. 

Önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozások, 
közöttük innovatív mikro-, kis- és középvállalkozások 
létrehozása;

iii. 

A fiataloknak a munkaerőpiacra történő fenntartható 
integrációja, különösen azoké, akik nem vesznek részt 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben, ideértve a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginális 
helyzetű közösségekből származó fiatalokat, többek között 
az i�úsági garancia végrehajtása révén;

iii. 

A munkakeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz való 
hozzáférése, ideértve a tartósan munkanélküli és a 
munkaerőpiactól távol eső személyeket, a helyi 
foglalkoztatást érintő kezdeményezések és a munkaerő 
mobilitásának támogatása révén;

i. 

8. TC: „A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás támogatása”

a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és 
különösen az európai érdekeltségű kompetenciaköz-
pontok támogatása érdekében a K+I infrastruktúra és 
kapacitás megerősítése;

a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása, 
valamint a vállalkozások, a kutatási és fejlesztési 
központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok 
és szinergiák létrehozása, különös tekintettel a termék- 
és szolgáltatásfejlesztésbe, a technológiaátadásba, a 
társadalmi innovációba, az ökoinnovációba és a 
közszolgálati alkalmazásokba, a keresletélénkítésbe, a 
hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az intelligens 
specializáció általi nyílt innovációba történő beruházá-
sokra, továbbá a technológiai és alkalmazott kutatás, a 
kísérleti programok, a korai termékhitelesítési 
intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási 
kapacitásának és próbagyártásának támogatása, 
valamint az általános célú technológiák terjesztése”.
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Stratégiai eredménymutatók – a partnerségi megállapodások elemzése az öt tár-
gyalt tagállamra nézve

(a) 1. tematikus célkitűzés

Ország A partnerségi megállapodás fő 
eredménymutatója

Kiindulási érték 
(év)

Közbenső célér-
ték (2020)

Az esb-alapok 
uniós allokációja 

(euró) 
(ebből ERFA)

Uniós hozzájáru-
lás a célértékhez

ES GDP-arányos K+F ráfordítás (GERD) 1,3% (2012) 2,00%

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

n.a.

ES A magánszektor által finanszírozott K+F ráfordítás 45,6% (2012) 60,0% n.a.

ES
Technológiai innovációt folytató vállalatok százalékos 
aránya a legalább 10 főt foglalkoztató összes aktív 
vállalat között

13,22% 
(2010-2012) 25,00% n.a.

IE A támogatott stratégiai kutatóközpontokkal kapcsolat-
ban álló vállalkozások számának növekedése n.a.1 n.a.

186 992 153 
(142 000 000)

n.a.

IE Az engedélyek számának növekedése az S&E régióban 
végzett kutatás következtében n.a. n.a. n.a.

IE
Az Enterprise Ireland olyan kkv-ügyfeleinek száma 
a Border, Midland és Western régióban, akik évente több 
mint 100 000 eurót költenek K+F-re (BMW).

n.a. n.a. n.a.

HR GDP-arányos K+F ráfordítás (GERD) 0,75% (2012) 1,40% 690 292 165 
(664 792 165) n.a.

PL GDP-arányos K+F ráfordítás (GERD) 0,90% (2012) 1,70% 8 436 055 741.- 
(8 351 428 665.-)

26%

PL A vállalati szektor GDP-arányos K+F kiadásai 0,30% (2012) 0,80% 30%

RO GDP-arányos K+F ráfordítás (GERD) 0,49% (2012) 2,00% 1 061 811 455.- 
(973 404 255.-) n.a.

1 Az eredménymutatókra az operatív programokban történik hivatkozás.
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(b) 8. tematikus célkitűzés

Ország A partnerségi megállapodás eredménymutatója Kiindulási érték 
(év)

Közbenső célér-
ték (2020)

Az esb-alapok 
uniós allokációja 

(euró) 
(ebből ERFA, 

ESZA, YEI)

Uniós hozzájáru-
lás a célértékhez

ES A 20–64 éves korosztály foglalkoztatási rátájának 
növekedése 59,3% (2012) 74%

4 195 708 141.- 
(3 645 694 060.-)

n.a.

ES Ifjúsági munkanélküliségi ráta 55,7% (2013) A kiindulási érték 
csökkentése n.a.

ES Alacsonyan képzett munkavállalók munkanélküliségi 
rátája 34% (2012) A kiindulási érték 

csökkentése n.a.

ES Közepes és magas képzettségű munkavállalók foglalkoz-
tatási aránya az összes foglalkoztatott között 78,97% (2012) A kiindulási érték 

növelése n.a.

IE

A munkát találó vagy oktatásba és képzésbe bekapcso-
lódó munkanélküliek és más munkakeresők, a tartó-
san munkanélkülieket és fiatal munkanélkülieket is 
beleértve

n.a. n.a.

307 325 622.- 
(299 075 622.-)

n.a.

IE

25 alatti, különösen a nem foglalkoztatott, képzésben 
és oktatásban részt nem vevő olyan fiatalok száma, akik 
munkát találtak vagy bekapcsolódtak oktatásba vagy 
képzésbe

n.a. n.a. n.a.

HR A 20–64 éves korosztály foglalkoztatási rátájának 
növekedése 55,4% (2013) 62,9% 680 687 318.- 

(532 933 273.-) n.a.

PL Az 20–64 éves korosztály foglalkoztatási rátájának 
növekedése (N/F)

57,6% N (2013)
72,1% F (2013)

62,3% N
79,8% F

5 796 315 058.- 
(5 450 532 063.-)

5% 
3,2%

PL Az 55–64 éves korosztály foglalkoztatási rátájának 
növekedése (N/F)

31,0% N (2013)
51,3% F (2013)

34,5% N
64,4% F

4,7% 
1,6%

PL A foglalkoztatási ráta 53,3%-ra növelése a vidéki 
területeken 50,3% (2013) 53,3% 6,2%

RO A 20–64 éves korosztály foglalkoztatási rátájának 
növekedése 63,8% (2012) 70% 2 334 594 271.- 

(1 770 988 630.-) n.a.

Forrás: Európai Számvevőszék.
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93A Bizottság  
válaszai

Összefoglalás

IV
A Bizottság hivatkozik az 55. bekezdésre adott válaszára.

A Bizottság közös válasza a VII. és VIII. bekezdésre:
A Bizottság megjegyzi, hogy nem tervezik az ERFA és az ESZA programspecifikus eredménymutatóinak uniós szintű 
összesítését. Ezek a specifikus mutatók a célok meghatározására és a célokhoz kapcsolódó teljesítményről szóló 
jelentéstételre szolgálnak, míg a közös mutatók az Európai Unió-szerte gyakran használt beruházásokat tükröző 
előre meghatározott kategóriákon alapuló eredményekről szóló jelentéstételt teszik lehetővé. A programspecifikus 
teljesítménymutatók olyan fizikai termékekre utalnak, amelyek lehetővé teszik az uniós finanszírozású beavatkozá-
sok révén a programokban elért változások megértését. Ezek a beavatkozások az adott helyhez kapcsolódó fejlesz-
tési problémák megoldása érdekében személyre szabottak. A fogalommeghatározás szerint figyelembe kell venniük 
az adott térség és a tervezett cselekvés jellemzőit.

VIII
A Bizottság hivatkozik a 90., 91., 110., 112., 131. és 134. bekezdésre, valamint a 13. háttérmagyarázatra adott 
válaszára.

IX
Első pont: A Bizottság hivatkozik a 2. ajánlásra adott válaszára.

Második pont: A Bizottság hivatkozik az 5. ajánlásra adott válaszára.

Harmadik pont: A Bizottság hivatkozik a 4. ajánlásra adott válaszára.

X
Első pont: A Bizottság hivatkozik az 1. ajánlásra adott válaszára.

Második pont: A Bizottság hivatkozik a 2. ajánlásra adott válaszára.

Harmadik pont: A Bizottság hivatkozik a 3. ajánlásra adott válaszára.

Negyedik pont: A Bizottság hivatkozik a 4. ajánlásra adott válaszára.

Ötödik pont: A Bizottság hivatkozik az 5. ajánlásra adott válaszára.

Hatodik pont: A Bizottság hivatkozik a 6. ajánlásra adott válaszára.
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Észrevételek

36
A Bizottságnak a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó javaslatát valamivel később ismertették, mint a 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó javaslatot. A rendelet késedelmes hatálybalépésének fő oka azonban a jogalkotási 
tárgyalások fokozott komplexitásában keresendő (az Európai Parlament megnövekedett szerepe, 5 alapot érintő 
javaslat), illetve arra a tényre vezethető vissza, hogy a társjogalkotók csak 2013 decemberében fogadták el a több-
éves pénzügyi keretről szóló rendeletet. Az ágazati jogszabályokat akkor sem fogadhatták volna el ezt megelőzően, 
ha a Bizottság korábban ismerteti a javaslatait.

37
A Bizottság a programozási időszak igényeinek megfelelően kiemelten kezelte a másodlagos jogszabályok elfo-
gadását. A partnerségi megállapodások, illetve az operatív programok elfogadásához és az alapvető végrehajtási 
struktúrák felállításához szükséges másodlagos jogszabályokat 2014 márciusára fogadták el, s ezeket követték azok 
a jogi aktusok, amelyek meghatározták a 2015. januárig történő végrehajtásra vonatkozó alapvető szabályokat. Az 
a tény, hogy a jogi keret csak 2016 januárjára készült el, nem volt hatással a program elindítására.

Emellett a másodlagos jogszabályok időben történő elfogadásának lehetővé tétele érdekében a tagállamokkal foly-
tatott megszövegezési és konzultációs folyamatra a jogalkotási tárgyalásokkal párhuzamosan került sor.

49
A Bizottság megjegyzi, hogy a programokat érintő tárgyalásokkal és a programok elfogadásával kapcsolatos 
teljesítménye az előző programozási időszakhoz viszonyítva úgy is értékelhető, ha összehasonlítják a jogi keret 
elfogadását követő első 12 hónapot. Ha mindkét időszakban a vonatkozó jogalkotási csomag elfogadását követő 
12 hónapos időszakot veszik figyelembe, pontosabb kép nyerhető. Ez azt jelentené, hogy a 2014–2020 közötti idő-
szakban, a rendelet elfogadását követő első 12 hónapban az operatív programok 40 %-át fogadták el, míg a 2007–
2013 közötti programozási időszak ugyanezen időszakában ez az arány 6 % volt.

52
A Bizottság megjegyzi, hogy a Számvevőszék által említett 703 nap magában foglalja egy olyan operatív program 
informális benyújtását, amely nem felelt meg a közös rendelkezésekről szóló rendelet követelményeinek.

53
A Bizottság megjegyzi, hogy bizonyos esetekben a részletesebb észrevételek iránti igény vezetett késedelemhez. 
Továbbá Spanyolország nem értett egyet az észrevételek angol nyelven történő továbbításával, így azokat késedel-
mesen nyújtották be a spanyol hatóságoknak. Lengyelország esetében a partnerségi megállapodással kapcsolatos 
folyamatban lévő tárgyalások miatt nyújtották be késedelmesen az észrevételeket. Mivel az operatív programokat 
a partnerségi megállapodás elfogadását megelőzően nyújtották be, az észrevételeket harmonizálni és egységesí-
teni kellett az elfogadott partnerségi megállapodásnak megfelelően.
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55
A Bizottság megjegyzi, hogy a partnerségi megállapodások 100 %-át, illetve az operatív programok 99 %-át az 
előírt határidőn belül fogadták el (ami az operatív programok esetében 6, a partnerségi megállapodások esetében 
4 hónap). A Bizottság átlagosan 107 nap (3,6 hónap) alatt fogadott el egy operatív programot és 81 nap alatt egy 
partnerségi megállapodást (a közös rendelkezésekről szóló rendelet 3. cikkének megfelelően figyelembe véve „az 
óra megállítására vonatkozó eljárást”).

Lásd még a Bizottság 52. bekezdésre adott válaszát.

Harmadik franciabekezdés: A kohéziós politikai juttatások gazdasági jelentőségére való tekintettel a Bizottság 
nagyon komolyan veszi a programok minőségét, és olyan eljárásokat vezetett be, amelyek biztosítják a valamennyi 
érintett szolgálattal folytatott konzultációt minden rendelkezésre álló szakértelem összegyűjtése céljából az uniós 
költségvetés hatékony felhasználását lehetővé tevő minőségi programok érdekében.

62
A bizottsági szintű IT-eszközöknek köszönhetően lehetővé válik a pénzügyi koncentrációra vonatkozó követelmé-
nyek teljesülésének nyomon követése, beleértve az érintetett tagállamoktól a partnerségi megállapodáson és az 
operatív programokon kívül kért további tájékoztatást is.

66
A tárgyalások során a Bizottság ellenőrizte, hogy a partnerségi megállapodásokban és az operatív programok 
konkrét célkitűzéseiben elsőbbséget biztosítottak-e az országspecifikus ajánlásoknak. Ugyanakkor nincsenek arra 
vonatkozó szabályozási követelmények, hogy az országspecifikus ajánlások céljára konkrét pénzügyi juttatásokat 
irányozzanak elő.

74
A Bizottság megjegyzi, hogy a meghatározott követelmények valamennyi tagállamra vonatkoznak. A tájékoztatás 
minősége a felelősségi körükbe tartozó nyomonkövetési rendszerek megbízhatóságától függ.

75
Az ír partnerségi megállapodást illetően a Bizottság megjegyzi, hogy az megfelel a rendelet követelményeinek, 
amikor összefoglalja a főbb elérni kívánt eredményeket, illetve megjegyzi, hogy az operatív programok tartalmaz-
zák a szükséges részleteket.

76
Az ír partnerségi megállapodást illetően a főbb elérni kívánt eredmények nem tartalmaznak konkrét utalást az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseire, de a partnerségi megállapodás gyakran hivatkozik Írország célkitűzéseire, 
többek között a 10. oldalon található bevezetésben. Ezek a célkitűzések szintén hatással voltak az operatív prog-
ramok kidolgozására. Mindkét operatív program gyakran utal mind az Európa 2020 stratégiára, mind Írország 
célkitűzéseire.
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86
Első franciabekezdés: Az ERFA által támogatott „Andalucía” 8. tematikus célkitűzése esetében a Bizottság úgy véli, 
hogy a programban és a partnerségi megállapodásban szereplő információkon túl az andalúz hatóságok az OPE-
RATÍV PROGRAMRÓL folytatott tárgyalások során megfelelő felvilágosítást adtak a Foglalkoztatási Szolgálathoz 
kapcsolódó infrastruktúrába és felszerelésbe történő beruházások szükségességéről.

Második franciabekezdés: Románia vonatkozásában a Bizottság megjegyzi, hogy a célkitűzések túlnyomó többségét 
nem túl széleskörűen határozták meg. A Bizottság úgy véli, hogy meghatározott teljesítménymutatók és ered-
ménymutatók vonatkoznak a konkrét célkitűzésekre. Spanyolország tekintetében az operatív program célkitűzései 
részletesebben meghatározásra kerülnek a nemzeti és regionális intelligens szakosodási stratégiákban, valamint 
a kutatási infrastruktúrához kapcsolódó beruházás költségvetésére és prioritizálására irányuló többéves tervben, 
amelyre az operatív program utal.

87
A Bizottság megjegyzi, hogy Lengyelországot illetően a IV. prioritási tengely, a szociális innováció és nemzetközi 
együttműködés, egyértelműen két külön konkrét célkitűzés – a mikro- és makroszintű szociális innováció és a nem-
zetek közötti mobilitás – esetében meghatározott cselekvéstípusokra van osztva.

Valamennyi projekttípusnak hozzá kell járulnia az alábbiakhoz:

– új ötletek és szakpolitikai megoldások kidolgozása, tesztelése és végrehajtása helyi/alsóbb vagy nemzeti 
szinten;

– a tudásgyarapodással és oktatásfejlesztéssel foglalkozó operatív program értelmében arra jogosult személyek 
mobilitási programjai.

Spanyolország vonatkozásában a Bizottság megjegyzést tesz a 6A., 6B., 6C. és 6D. prioritási tengely esetében 
előirányzott összegek elhanyagolható nagyságára (7 millió euró, ami az operatív programra elkülönített, összesen 
2,1 milliárd euró nagyságú összeg 0,33 %-a). Továbbá meg kell jegyezni, hogy az ezekhez a prioritási tengelyekhez 
kapcsolódó tevékenységek valóban kiegészítik az 1. prioritási tengelyhez kapcsolódóan a saját konkrét célkitűzé-
sekkel (8.3.1.) rendelkező 8. tematikus célkitűzés („Oktatás”) vonatkozásában kidolgozott tevékenységeket. Ezek 
a prioritási tengelyek csak az alapvető célkitűzés keretében finanszírozott főbb cselekvések „szociális innovációs” 
elemét dolgozzák ki. Ezért nem tekinthetők önálló intézkedésnek.

90
A Bizottság megjegyzi, hogy a kohéziós politika fontos eleme, hogy a kevésbé fejlett térségek esetében maga-
sabb legyen az előirányzott összeg, és ennek megfelelően kerüljön sor a jelentéstételre, azaz a térségek kategóriái 
szerint.

91
A Bizottság hivatkozik a 90. bekezdésre adott válaszára.

A Bizottság megjegyzi, hogy valamennyi tagállamnak jelentést kell tennie az ESZA valamennyi közös mutatójá-
ról, mivel ezek nagyon fontos információkat nyújtanak, de nem kötelesek célkitűzéseket meghatározni ezekkel 
kapcsolatban.

A közös rendelkezésekről szóló rendeletben meghatározott jelentéstételi követelményeket a tagállamokkal egyetér-
tésben határozták meg. Az irányító hatóságok az előírásoknak megfelelően már jelentést tettek az említett mutatók 
többségéről.

Az eredményességmérési keretben szereplő mutatók (az operatív program 6. táblázata) a program mutatóinak (4. és 
5. táblázat) egy részét fedik le. Ezek nem jelentenek további jelentéstételi terhet.
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101
A Bizottság megjegyzi, hogy a kohéziós politikai beavatkozások tematikus és regionális természetére vezethető 
vissza, hogy a tagállamok különböző megközelítéseket alkalmaznak.

104
A Bizottság megjegyzi, hogy a rendelet előírása szerint adott esetben közös teljesítménymutatókat kell használni. 
Az eredményorientáltság lehetővé teszi, hogy a tagállamok meghatározzák, mely mutatókat fogják használni 
a konkrét célkitűzés megfogalmazása és a tervezett cselekvések meghatározása alapján. Az operatív programok 
40–90 %-a esetében használt mutatók nem tekinthetők „szűk körben alkalmazottnak”.

9. háttérmagyarázat – Példa olyan releváns közös teljesítménymutatóra, amelyet nem 
használnak (Spanyolország)
A Bizottság megjegyzi, hogy az 1. tematikus célkitűzés a beruházási prioritások széles körét fedi le, és nem csak az 
itt szereplő teljesítménymutatók alkalmazandók. A Bizottság emlékeztetni kíván a jelenlegi programozási idő-
szak beavatkozási logikájára, miszerint egy kívánt változáshoz/eredményhez vezető konkrét célkitűzés különböző 
releváns teljesítménymutatók által leírandó különböző cselekvések révén érhető el. A spanyol példában a CO01 és 
a CO29 mutató is releváns volt. A tagállam – részben a mutatók nonproliferációjára való tekintettel – úgy határozott, 
hogy a használt releváns mutatókat a CO01 összesített mutatóra korlátozza.

110
A Bizottság megjegyzi, hogy az eredménymutatók fogalma valóban eltér az ESZA-ról és az ERFA-ról szóló rendelet-
ben, ami elsősorban a két alap eltérő célkitűzéseire és elvárt eredményeire vezethető vissza. Ennek eredményeként 
nem az összes mutató összesíthető az egyes alapok vonatkozásában.

A Bizottság jelenleg vizsgálja annak lehetőségét, hogy a 2020 utáni megbeszélések összefüggésében harmonizálják 
ezeket a fogalmakat.

111
A Bizottságnak a Számvevőszék által említett 2015. évi éves jelentés 3. fejezetére adott válaszai szintén hivatkoznak 
arra a tényre, hogy a többéves pénzügyi keret 2014–2020 közötti időszakára vonatkozó egyes rendeletek elfogadása 
megelőzte a minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatást (2015. május). E rendeletek tartalma továbbá a társjog-
alkotók közötti politikai tárgyalások eredménye, ami némi következetlenséghez vezetett.

A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatás elfogadása óta valamennyi program nyomon követése és érté-
kelése során következetesen az iránymutatás terminológiáját kell alkalmazni. Rövid távon azonban a valamennyi 
jogszabályra kiterjedő egységes fogalomhasználat nem feltétlenül lehetséges.

112
A Bizottság megjegyzi, hogy nem tervezik az ERFA és az ESZA programspecifikus eredménymutatóinak uniós szintű 
összesítését. Ezek a specifikus mutatók alkalmasak a célok meghatározására és a célokhoz kapcsolódó teljesítmény-
ről szóló jelentéstételre, míg a közös mutatók lehetővé teszik az előre meghatározott kategóriákon alapuló eredmé-
nyekről szóló jelentéseket.

Az ERFA nem tartalmaz közös eredménymutatókat, mert az eredmény „az, amit meg kívánnak változtatni a tervezett 
beavatkozások révén”. Különböző tényezők játszhatnak szerepet abban, hogy a tervezett eredmény mennyire felel 
vagy nem felel meg a kívánt változásnak. A beavatkozások konkrét kontextusának jobb reprezentálása érdekében 
a tagállamok kidolgoznak egy olyan konkrét eredménymutatót, amely az összes ilyen paramétert figyelembe veszi.
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115
A Bizottság megjegyzi, hogy valóban nem szükséges, hogy az operatív program valamennyi közös mutató esetében 
célkitűzéseket határozzon meg. Ezért nem szerepel valamennyi az operatív programban. Ugyanakkor valamennyi 
beruházási prioritás vonatkozásában jelentést kell készíteni róluk.

124
Ahogy a nyomon követésről és értékelésről szóló ERFA-útmutatóban olvasható, az ERFA-val kapcsolatos eredmény-
mutatók a jólét és haladás olyan konkrét dimenziójára utalnak, amely motiválja a szakpolitikai intézkedéseket, és 
valamennyi potenciális kedvezményezettre vonatkoznak. A teljesítménymutatóktól eltérően az eredménymutatók 
ezért nem kapcsolódnak szorosan és kizárólagosan az ERFA-beruházásokhoz. Az ERFA-beruházás valószínűleg jelen-
tősen hozzá fog járulni a tervezett változáshoz, de emellett egyéb külső – az irányító hatóság és néha akár a nem-
zeti és/vagy regionális hatóság ellenőrzésén kívül eső – tényezők is hatással lesznek rá.

127
A Bizottság megjegyzi, hogy a hosszabb távú eredménymutatókkal kapcsolatos adatokat reprezentatív minta alap-
ján, így nem minden résztvevő vonatkozásában kell összegyűjteni (lásd az ESZA-rendelet I. mellékletét).

128
A Bizottság kiemeli, hogy a nettó hatások értékelése meghaladja a nyomon követés alkalmazási körét, és az irányító 
hatóságok általi ellenőrzések tárgyát képezi. Az irányító hatóságoknak legalább egyszer értékelniük kell az egyes 
konkrét célkitűzések hatását. A Bizottság határozottan támogatja a kontrafaktuális hatásvizsgálatok elvégzését, 
hogy megbecsüljék az ESZA nettó hatásait, amit a résztvevőkkel kapcsolatos egyéni adatok összegyűjtése és táro-
lása tesz lehetővé.

130
A Bizottság megjegyzi, hogy különböző tájékoztatási követelmények léteznek, de ez nem vezet szükségszerűen 
teljesen eltérő teljesítményellenőrzési rendszerekhez.

131
A Bizottság megjegyzi, hogy az ERFA-programok a beruházási témák széles körét fedik le, és heterogén társadalmi, 
gazdasági és földrajzi környezetben működnek. Az új, 2014–2020 közötti eredményorientált megközelítés hangsúlyt 
fektet a kapcsolódó alapspecifikus rendeletekben részletezett szakpolitikai célkitűzések egyértelműbb meghatá-
rozására. A teljesítménnyel kapcsolatos információk vonatkozásában az ERFA közös teljesítménymutatói lefedik 
a leggyakrabban használt beavatkozásokat, hogy biztosítsák az észszerű uniós összesítést. Ahhoz azonban nem 
elégségesek, hogy lefedjék a tagállamok által az Európai Unióban végrehajtott beavatkozások komplexitását és 
sokszínűségét. A tagállamok ezért kifejezetten programspecifikus mutatókat (teljesítmény- vagy eredménymuta-
tókat) választottak a közös mutatók mellé, hogy tükrözzék a programok konkrét működési környezetét. A releváns 
információk sok esetben elérhetők, és elsősorban a részletektől az általánosabb információk felé haladva kerülnek 
összegyűjtésre.
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132
Lásd a Bizottság 131. bekezdésre adott válaszát.

134
A Bizottság úgy véli, hogy a teljesítményalapú költségvetés-tervezést illetően mindenki által egységesen alkal-
mazható megközelítés nem valósítható meg vagy nem gyakorlatias a szakértői kutatásnak megfelelően, és arra 
a következtetésre jut, hogy a teljesítményalapú költségvetés-tervezés végrehajtásának nem létezik legjobb módja. 
A gyakorlat azt mutatja, hogy a merev megközelítés alkalmazására tett kísérletek az ellenőrzőlisták tételeinek 
bürokratikus kipipálásához, semmint valódi költségvetési irányítási eszközhöz vezetnek.

Lásd még a Bizottság 13. háttérmagyarázatra adott válaszát.

Az egyes tagállamok között az autópálya-építés egységárait illetően jelentkező eltérések lehetséges, a Számve-
vőszék által említett okai tekintetében a Bizottság az említett előző jelentésben1 megjegyzi, hogy „az igény-elő-
rejelzések és ezért a kapcsolódó használati költségek általában figyelembe veszik a térségek igen sajátos helyzetét […] 
A műszakilag összetettebb utak kilométerenkénti költségei magasabbak, mint egyéb utak esetében. Ez az elemzés emel-
lett nagymértékben függ azoktól a földrajzi körülményektől, amelyek között az ellenőrzött utak épültek.”

A Bizottság ebben a tekintetben elfogadta, hogy folytassa az egységnyi költségre vonatkozó további tanulmányok 
készítését.

13. háttérmagyarázat – Teljesítményalapú költségvetés-tervezés
Az OECD[*] fogalommeghatározása szerint a teljesítményalapú költségvetés-tervezés olyan költségvetés-tervezés, 
amely a mérhető eredményekhez köti az előirányzott összegeket. Három nagy típusa van: teljesítményprezentációs 
költségvetés-tervezés, közvetett teljesítményalapú költségvetés-tervezés és közvetlen teljesítményalapú költségve-
tés-tervezés. [*Lásd az OECD honlapját: http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonper-
formanceandresults.htm.] A Bizottság szorosan együttműködik az OECD-vel az „Eredményközpontú uniós költ-
ségvetés” erőfeszítéseinek részeként, hogy gyakorlati fejlesztéseket vezessenek be a 2014–2020 közötti többéves 
pénzügyi kerettel létrehozott programok létező eredményességmérési keretét illetően.

A költségvetési határozatok meghozatalakor nem kizárólag a teljesítménnyel kapcsolatos információk jelentik 
(jelentsék) az egyedüli szempontot, ezért megszokott, hogy más információkat is figyelembe vesznek.

Az uniós költségvetés olyan teljesítményalapú költségvetés, amely lehetővé teszi a költségvetési hatóság számára 
a teljesítménnyel kapcsolatos információk figyelembevételét a költségvetés meghatározása során azáltal, hogy 
információkat nyújt a programok célkitűzéseiről és a célkitűzések megvalósítása terén elért haladásról (azaz arról, 
hogyan használták fel vagy várhatóan hogyan használják fel az egyes programokra előirányzott összegeket) a költ-
ségvetési tervezethez csatolt programindoklásokban. A gyakorlatban ritkán fordul elő, hogy az erőforrásokban 
bekövetkező minden növekedést kifejezetten a teljesítmény növekedéséhez vagy egyéb eredményekhez kapcsolják 
költségvetési szinten, és akkor is csak konkrét esetekben (Világbank, OECD). A közvetlen költségvetési megközelí-
tést, amely szerint az erőforrásokban bekövetkező minden növekedést/csökkenést a teljesítmény növekedéséhez/
csökkenéséhez vagy egyéb eredményekhez kötik, nem tekintik megvalósíthatónak vagy alkalmazhatónak uniós 
költségvetési szinten különböző programok és irányítási módok vonatkozásában.

1 A Bizottság közös válasza a „Megfelelően használják-e fel a közúti beruházásokra fordított uniós kohéziós forrásokat?” című, 5/2013. sz. 
különjelentés 32. és 33. bekezdésére.

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Következtetések és ajánlások

136
A Bizottság megjegyzi, hogy a tagállamok által az összes közös teljesítménymutatóval, illetve az ESZA esetében 
továbbá a közös eredménymutatókkal kapcsolatban szolgáltatott adatok alaponként összegezhetők uniós szinten, 
és összegezni is fogják őket, és a Bizottság éves összefoglaló jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanács-
nak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Az első jelentést 2016. decem-
ber 20-án fogadták el (COM(2016)812). A részletes adatok továbbá nyilvánosan elérhetők, és a nyílt adatplatformon 
megtekinthetők2.

A Bizottság úgy véli, hogy a – társjogalkotók által az alapspecifikus rendeletekben elfogadott – közös mutatók 
olyan adatokat szolgáltatnak, amelyekre szükség van ahhoz, hogy meg tudják mutatni a költségvetési hatóságnak, 
valamint az európai polgároknak, milyen eredményeket érnek el az ESZA-alapok, és hogy az uniós költségvetés az 
eredményekre összpontosít és eredményeket hoz.

137
A Bizottság megjegyzi, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet is csak 2013 decemberében fogadták el 
a társjogalkotók. Az ágazati jogszabályokat akkor sem fogadhatták volna el ezt megelőzően, ha a Bizottság koráb-
ban készíti el a javaslatát.

A Bizottság kiemeli, hogy újabb tényezőként figyelembe kell venni, hogy az alapokkal kapcsolatos általános szabá-
lyokat (például a közös rendelkezésekről szóló rendeletet) már a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is el kellett 
fogadnia.

A Bizottság a programozási időszak igényeinek megfelelően kiemelten kezelte a másodlagos jogszabályok elfo-
gadását. A partnerségi megállapodások, illetve az operatív programok elfogadásához és az alapvető végrehajtási 
struktúrák felállításához szükséges másodlagos jogszabályokat 2014. márciusára fogadták el (a korai változatokat 
2013-ban vitatták meg a tagállamokkal), s ezeket követték azok a jogi aktusok, amelyek meghatározták a 2015 janu-
árig történő végrehajtásukra vonatkozó alapvető szabályokat. Az a tény, hogy a jogi keret csak 2016 januárjára 
készült el, nem volt hatással a program elindítására.

138
Az útmutatást illetően a Bizottság emlékeztet rá, hogy az útmutatást már az alap-jogiaktusok elfogadását és hatály-
balépését megelőzően megvitatták a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusokkal foglalkozó szakértői 
csoportban. A Bizottság a természeténél fogva csak véglegesítheti az útmutatást, miután a társjogalkotók megálla-
podtak a keretszabályozásban, és elfogadták azt. Lásd még a Bizottság 37. bekezdésre adott válaszát.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/


A Bizottság válaszai 101

140
A Bizottság megjegyzi, hogy a programozás hossza összességében jelentősen rövidebb volt, mint a 2007–2013 
közötti időszakban. A részletesebb statisztikákért lásd a 49., 52., 53. és 55. bekezdést.

141
A Bizottság hivatkozik az 55. bekezdésre adott válaszára.

1. ajánlás
A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást. A kohéziós politikával kapcsolatos jogalkotási javaslatok időben történő 
benyújtása kiemelt fontossággal bír a Bizottság számára. Az időzítés azonban a többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelettel kapcsolatos javaslat elfogadásától függ. A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet3 25. cikkének 
megfelelően a Bizottságnak 2018. január 1-jét megelőzően kell benyújtania a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó javaslatát. A Bizottságnak a 2020 utáni kohéziós politikát illető jogalkotási csomagjára vonatkozó javasla-
tot ezt követően nyújtják be.

A Bizottság szorosan együtt fog működni a társjogalkotókkal a jogszabályi keretek időben történő elfogadása és 
életbelépése céljából.

143
A Bizottság bevezetett egy olyan rendszert, amely nyomon követi a tematikus koncentrációt az operatív progra-
mokban szolgáltatott adatok és az érintett tagállamoktól származó további információk révén, és biztos benne, 
hogy ez elegendő annak megállapítására, hogy betartják-e a tematikus koncentrációra vonatkozó követelményeket.

További részletekért lásd a Bizottság 62. bekezdésre adott válaszát.

2. ajánlás

a)
A Bizottság tudomásul veszi a tagállamoknak címzett ajánlást.

b)
A Bizottság elfogadja az ajánlást. A Bizottság kiemeli, hogy az operatív program elfogadásakor/módosításakor elle-
nőrzik a tematikus koncentrációra vonatkozó követelményeknek való megfelelést. A végrehajtás során a tagállamok 
által az éves végrehajtási jelentésben szolgáltatott adatok révén sor kerül a megfelelés nyomon követésére.

144
A Bizottság hivatkozik a 75. és 76. bekezdésre adott válaszára.

145
A Bizottság hivatkozik a 86. és 87. bekezdésre adott válaszára.

3 Az 1311/2013/EU, Euratom rendelet.
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146
A Bizottság megjegyzi, hogy a kohéziós politika helyalapú eszköz, amely személyre szabott megoldásokat nyújt 
a tagállamok és a térségek egyedi igényeire és kihívásaira. A jelentéstételi kötelezettségeket ezért a tagállamokkal 
egyetértésben határozták meg, hogy megfelelően tükrözzék az egyes operatív programok egyedi viszonyait, illetve 
lehetővé tegyék az észszerű jelentéstételt és értékelést. További részletekért lásd a Bizottság 90. és 91. bekezdésre 
adott válaszát.

147
A Bizottság megjegyzi, hogy az ERFA-ban a pénzügyi információk formálisan valóban nem felelnek meg a teljesít-
ményre vonatkozó információknak, de a tagállamok rendelkeznek ezzel az információval, és ad hoc alapon meg-
oszthatják egymással.

A Bizottság kiemeli, hogy az ilyen információk szinte biztosan elérhetők lesznek a programok számára a programok 
hatásvizsgálata céljából a programozási időszak során a beavatkozások gazdasági és költséghatékonyságának érté-
kelése érdekében is.

148
A Bizottság hivatkozik a 104. bekezdésre adott válaszára.

149
A Bizottság jelenleg vizsgálja annak lehetőségét, hogy a 2020 utáni megbeszélések összefüggésében harmonizálják 
ezeket a fogalmakat. További elemzésért lásd még a Bizottság 110–112. bekezdésre adott válaszát.

150
A Bizottság megjegyzi, hogy a tagállamok feladata volt a térségek kategóriánkénti felosztásával kapcsolatos megkö-
zelítésük meghatározása, így előfordulhatnak módszertani eltérések. Útmutatást nyújtottak, hogy lehetővé tegyék 
e felosztás helyes végrehajtását. Lásd a Bizottság 101. bekezdésre adott válaszát.

3. ajánlás
A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást.

A Bizottság elfogadja, hogy megvizsgálja a teljesítménnyel kapcsolatos koherens terminológia lehetőségét a pénz-
ügyi rendeletben és az ágazati jogalapokban a 2020 utáni időszak vonatkozásában. A Bizottság azonban jelenleg 
nincs abban a helyzetben, hogy jogalkotási javaslatokra vonatkozó konkrét kötelezettségeket vállaljon a 2020 utáni 
időszak tekintetében.

4. ajánlás
A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást, és végre fogják hajtani a 2020 utáni javaslatok kidolgozása céljából az alábbiak 
szerint:

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó adatok alapján a Bizottság jelenleg vizsgálja annak lehetőségét, hogy 
szélesebb körben használják a közös eredmény- és teljesítménymutatókat. Ugyanakkor a hatás megállapításához 
értékelésekre lesz szükség (ahogy korábban is).

A Bizottság megjegyzi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok.
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151
A Bizottság hivatkozik a 124. bekezdésre adott válaszára.

5. ajánlás
A Bizottság elfogadja az ajánlást, amelynek végrehajtását az alábbiak szerint fogják folytatni:

A Bizottság tovább terjeszti az értékelésre vonatkozó bevált gyakorlatokat.

Az ESZA értékelési partnerség és egyéb olyan tevékenységek, mint például a Hatásértékelési Kutatóközponton 
keresztül nyújtott támogatás révén a kontrafaktuális hatásvizsgálatok használatának előmozdítása.

Továbbá a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság tagállami képviselőkből álló értékelési hálózatának tag-
jai évente kétszer-háromszor találkoznak többek között azzal a céllal, hogy megosszák tagjaikkal a bevált 
gyakorlatokat.

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság, valamint a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás 
Főigazgatósága által működtetett értékelési ügyfélszolgálat támogatásával a Bizottság segítséget nyújt a tagálla-
moknak az értékelési terveik aktualizálásához és a tagállamok által elvégzett értékelések felülvizsgálatához (szakér-
tői értékelések).

A Bizottság megjegyzi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok.

152
A Bizottság hivatkozik a 130. és 131. bekezdésre adott válaszára.

153
A Bizottság hivatkozik a 130. és 131. bekezdésre adott válaszára.

6. ajánlás
Első franciabekezdés: A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást. A 2014–2020 közötti időszakban a Bizottság megosztja 
az éves végrehajtási jelentések összefoglalóját az Európai Parlamenttel/Tanáccsal. A szakpolitikai ismeretszerzés 
azáltal is lehetővé válik, hogy az európai strukturális és beruházási alapok nyílt adatplatformján elérhetővé teszik 
a mutatókkal, a célkitűzésekkel és a célkitűzések teljesítésével kapcsolatos adatokat. A Bizottság emellett arra hasz-
nálja a tagállamok képviselőiből álló értékelési hálózatot, hogy előmozdítsa a bevált gyakorlatokhoz kapcsolódó 
eredmények megosztását és az értékelésekből származó szakpolitikai ismeretszerzést.

Második franciabekezdés: A Bizottság nem fogadja el a Számvevőszék ajánlását. Az EU költségvetése teljesít-
ményalapú költségvetés, ami a költségvetési eljárás során lehetővé teszi a költségvetési hatóság számára a telje-
sítményinformációk figyelembevételét a költségvetési tervezethez csatolt programindokolásokban feltüntetett, 
a programcélokra és az azok megvalósítása terén elért előrelépésekre vonatkozó információk alapján (pl. hogyan 
használják fel vagy hogyan tervezik felhasználni az egyes programokra szánt forrásokat). A gyakorlatban ritkán for-
dul elő, hogy az egyes forrásnövekedéseket a költségvetés szintjén kifejezetten hozzárendelnék az outputok vagy 
más eredmények növekedéséhez – erre csupán különleges esetekben van példa (Világbank, OECD). A közvetlen 
költségvetési megközelítés – amely szerint az erőforrások minden növekedését/csökkenését hozzárendelik az out-
putok vagy más eredmények növekedéséhez/csökkenéséhez – az uniós költségvetés szintjén, a különböző progra-
mok és irányítási módszerek viszonylatában a Bizottság szerint nem megvalósítható és nem alkalmazandó.





HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ?

Ingyenes kiadványok:

•  egy példány:  
az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu),

•  több példány, valamint plakátok, térképek rendelése:  
az Európai Unió képviseletein keresztül (http://ec.europa.eu/represent_hu.htm), 
nem uniós országokban a küldöttségektől (http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm), 
a Europe Direct szolgáltatáson keresztül (http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm)  
vagy a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszám tárcsázásával (ingyenesen hívható az EU egész  
területéről) (*).
(*)  A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül,  

telefonfülkékből és hotelekből a számot csak díj�zetés ellenében lehet hívni).

Megvásárolható kiadványok:

• az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu).

Esemény Dátum

Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése 11.11.2015

A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (vagy más ellenőrzött félnek) 15.12.2016

A végleges jelentés elfogadása az egyeztető eljárás után 8.2.2017

A Bizottság (vagy más ellenőrzött fél) válaszainak beérkezése az összes uniós nyelven 30.3.2017



A partnerségi megállapodások az uniós tagállamokra 
érvényes stratégiai beruházási tervek, amelyek 
a 2014–2020-as programidőszakra kijelölik a tagállamok 
kiadási prioritásait az európai strukturális és beruházási 
alapok (esb-alapok) keretében.
E jelentésünkben azt vizsgáltuk meg, hogy az Európai 
Bizottság és a tagállamok között megkötött partnerségi 
megállapodásoknak köszönhetően eredményesebben 
irányultak-e a prioritásokra az esb-alapokból származó, 
összesen 350 milliárd euró volumenű források.

Megállapításunk szerint a kezdeti nehézségek ellenére 
a Bizottság és a tagállamok jobban összpontosították 
a forrásokat a növekedésre és a foglalkoztatásra, jobban 
azonosították a beruházási igényeket, és azok 
függvényében sikeresen határoztak meg célkitűzéseket és 
elérendő eredményeket. Meghatároztak az igényekre 
irányuló intézkedéseket, illetve a megállapodások hatálya 
alá tartozó programok outputjait. Szükségtelenül nagy 
számban dolgoztak ki azonban teljesítménymutatókat, 
a teljesítménymérést pedig nem hangolták össze az egyes 
alapok között. Egy sor ajánlást teszünk a Bizottságnak és 
a tagállamoknak, hogy javítsák a megállapodások 
működését.

1977 - 2017
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