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A számvevőszéki különjelentések egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákra 
és programokra, illetve irányítási területekre vonatkozó ellenőrzések eredményeit mutatják be. Annak 
érdekében, hogy ellenőrzései maximális hatást érjenek el, ezek megválasztásakor és megtervezésekor 
a Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, az érintett 
bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség 
érdeklődését. 

Az ellenőrző csoport 

 
Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a kohéziós, növekedési és társadalmi befogadási beruházások kiadási 
területeire szakosodott, Iliana Ivanova számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara végezte. Az ellenőrzést 
Oskar Herics számvevőszéki tag vezette. A jelentés elkészítésében segítségére volt Margit Spindelegger 
kabinetfőnök, Emmanuel Rauch ügyvezető és Rafał Gorajski feladatfelelős. Az ellenőrző csoport tagja 
volt még Michaela Binder, Thierry Lavigne, Mircea-Cristian Martinescu és Maciej Szymura. Eleonore 
von Bardeleben jogi tanácsadást nyújtott. Richard Moore nyelvi támogatással szolgált.  
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Benyújtás utáni értékelés: Olyan nagyprojektre vonatkozó, valamely tagállam részéről 

benyújtott kérelemnek a JASPERS által, a Bizottság kérésére elvégzett értékelése, amely 

kérelem nem esett át a JASPERS független minőségvizsgálatán. 

GLOSSZÁRIUM 

Cselekvési terv: Az érintett kedvezményezett tagállammal és az Európai Bizottsággal 

együttműködve cselekvési tervek készülnek az egyes tagállamok tekintetében, amelyek 

meghatározzák, hogy a JASPERS milyen munka elvégzését tervezi. 2014. január 1. óta 

minden új cselekvési terv gördülő terv, amely a dokumentum egyszeri, az egész 2014–2020-

as programozási időszakra érvényes aláírásával veszi kezdetét. A cselekvési tervek a 2014–

2020-as időszak egészében érvényben maradnak; az időszakos módosításokban (projektek 

felvétele és törlése) a felek levélváltás útján állapodnak meg. 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA): Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz révén az Unió 

pénzügyi és technikai segítség nyújtásával támogatja a reformokat a csatlakozásra váró 

országokban. Az IPA-alapok a csatlakozási eljárás teljes időtartama alatt támogatják az 

országok kapacitásépítését, így fokozatos, pozitív változásokat érnek el a régióban. 

Eredmény: Az eredmény egy ok-okozati összefüggésből – közvetlenül vagy közvetve – fakadó 

mérhető következmény. 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): Az Európai Regionális Fejlesztési Alap célja az 

Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi kohéziónak a regionális egyenlőtlenségek 

kiigazításával történő megerősítése az infrastruktúrateremtés és a produktív 

munkahelyteremtő beruházások – elsősorban a vállalkozásoknak nyújtott – pénzügyi 

támogatásával. 

Európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok): Az európai strukturális és beruházási 

alapok öt különálló alapból állnak; céljuk, hogy a hétéves költségvetési időszakra 

meghatározott többéves pénzügyi keret (TPK) szakpolitikai keretein belül csökkentsék a 

regionális egyenlőtlenségeket az Európai Unió egész területén. Az öt alap a következő: az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA), a Kohéziós Alap 
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(KA), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alap (ETHA). 

Fellépést lezáró feljegyzés: A JASPERS által készített szabványos dokumentum, amely 

összefoglalja a JASPERS által az adott projekten végzett munkát, és szükség esetén 

ajánlásokat fogalmaz meg a nemzeti hatóságok számára. 

Független minőségvizsgálat: A nagyprojektre vonatkozó kérelem független szerv által 

elvégzett értékelése, mielőtt a kérelmet a tagállam jóváhagyásra benyújtaná a Bizottságnak. 

A JASPERS független minőségvizsgálóként segítséget nyújt valamennyi országnak, amely erre 

kéri. A Bizottság csak akkor utasíthatja el a pénzügyi támogatás jóváhagyását, ha jelentős 

hiányosságokat állapít meg a független minőségvizsgálati jelentésben. 

Hatás: A beavatkozás befejezése után egy bizonyos idő elteltével megfigyelhető hosszabb 

távú társadalmi-gazdasági következmények, amelyeket a beavatkozás a közvetlen 

célcsoportjára vagy más, közvetett célcsoportokra gyakorolt (pl. a munkanélküliség 

csökkenése, a vízminőség javulása stb.). 

Hatékonyság: a hatékonyság elve az igénybe vett erőforrások és az elért outputok közötti 

legkedvezőbb arányra vonatkozik. 

Irányító hatóság: Az irányító hatóság a tagállam által egy adott operatív program 

irányítására kijelölt országos, regionális vagy helyi közigazgatási szerv (illetve egyéb közjogi 

vagy magánjogi szerv). Feladatai közé tartozik a támogatandó projektek kiválasztása, a 

projektek végrehajtásának monitoringja, valamint a Bizottság felé történő beszámolás a 

pénzügyi szempontokról és az elért eredményekről. 

Kohéziós Alap: A Kohéziós Alap az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi kohézió 

javítása végett környezetvédelmi és közlekedési projekteket finanszíroz olyan 

tagállamokban, ahol az egy főre jutó GNP nem éri el az uniós átlag 90%-át. 

Kohéziós politika: A kohéziós politika az uniós költségvetésből finanszírozott egyik 

legnagyobb szakpolitikai terület. Célja a különböző régiók eltérő fejlettségi szintjei közötti 
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különbségek csökkentése, a hanyatló ipari területek szerkezetátalakítása, a vidéki térségek 

diverzifikálása és a határokon átnyúló, transznacionális és régióközi együttműködés 

ösztönzése. Finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 

Alapból és a Kohéziós Alapból történik. 

Költség-haszon elemzés: Egy adott javaslat kapcsán prognosztizált költségek és várható 

hasznok összevetésére szolgáló módszer, amelyre támaszkodva a döntéshozók megalapozott 

döntést hozhatnak arra nézve, hogy megvalósítsák-e a javaslatot vagy sem. 

Legfőbb ellenőrző intézmény: Kormányzati bevételek és kiadások vizsgálatáért felelős 

független szerv. Minden uniós tagállamban egy legfőbb ellenőrző intézmény működik, az 

Unió legfőbb ellenőrző intézménye pedig az Európai Számvevőszék. 

Mutató: Egy célt képviselő mérhető érték, amely például hasznos információkat ad arról, 

hogy az adott célt milyen mértékben érték el. 

Nagyprojektek: A nagyprojektek a közlekedés és a környezetvédelem, valamint például a 

kultúra, az oktatás, az energiaügy vagy az IKT területén megvalósuló nagyszabású 

infrastrukturális fejlesztések. Mivel gyakran stratégiai jelentőséggel bírnak az Unió számára, 

ezeket a Bizottság külön jóváhagyási eljárásnak veti alá. A nagyprojektek pontos műszaki 

funkciót betöltő és egyértelműen azonosított célokkal rendelkező munkálatok, 

tevékenységek és szolgáltatások gazdasági szempontból egymástól elválaszthatatlan 

sorozatából állnak. A közös rendelkezésekről szóló rendelet meghatározása szerint 

nagyprojekt az olyan projekt, amelynek esetében az alapok hozzájárulásának 

meghatározásakor értékelt teljes elszámolható költség (a 2007‒2013-as programozási 

időszak teljes költsége) meghaladja az 50 millió eurót. A 2014‒2020-as programozási 

időszakra e küszöböt 75 millió euróra emelték azon projektek esetében, amelyek célja a 

fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 

kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban. 

Operatív program: Az operatív program meghatározza a tagállam prioritásait és konkrét 

célkitűzéseit, valamint azt, hogyan fogják az adott (általában hétéves) időszakban projektek 

finanszírozására fordítani a pénzeszközöket (az uniós és tagállami, köz- és magán-



7 

HU.docx  2017.11.29. 

társfinanszírozást). Ezeknek a projekteknek hozzá kell járulniuk az operatív programon belül 

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, mindkét fél 

egyetértésével lehet módosítani. 

Output: Amit a beavatkozásra fordított forrásoknak köszönhetően előállítottak vagy 

megvalósítottak (pl. munkanélkülieknek nyújtott képzés, megépült szennyvíztisztítók száma 

vagy utak km-ben megadott hossza stb.). 

Szakaszolt projekt: Az előző programozási időszakból származó olyan befejezetlen 

nagyprojekt, amelynek – mind pénzügyileg, mind fizikailag azonosítható – hátralévő részét 

átütemezték a 2014–2020-as programozási időszakra. 
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A JASPERS-ről 

ÖSSZEFOGLALÁS 

I. Az Európai Bizottság 2005-ben úgy döntött, hogy az Európai Beruházási Bankkal (EBB) 

közösen új kezdeményezésbe fog „Európai régiók beruházásait támogató közös program” 

(JASPERS) néven, hogy az Unióhoz 2004-ben vagy később csatlakozott tagállamoknak 

független, díjmentes tanácsadást nyújtson a nagyberuházási projektek Kohéziós Alapból és 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból való finanszírozását célzó, jó minőségű javaslatok 

készítéséhez. 

Hogyan végeztük az ellenőrzést? 

II. Értékeltük, hogy a JASPERS-nek köszönhetően az általa támogatott tagállamokban 

javult-e az uniós társfinanszírozású projektek kidolgozottsága és általános minősége, illetve a 

tagállamok adminisztratív kapacitása. 

III. Ellenőrzésünket a következő négy tagállamban végeztük: Horvátország, Málta, 

Lengyelország és Románia. Az ellenőrzés a JASPERS működésének 2006-os elindításától a 

2016 végéig terjedő időszakot ölelte fel. Horvátországot és Lengyelországot illetően 

ellenőrzésünket a horvát és lengyel legfőbb ellenőrző intézményekkel együttműködve 

végeztük el, amelyek saját ellenőrzésünkkel egyidejűleg végezték a JASPERS hatására 

vonatkozó nemzeti szintű ellenőrzésüket1

Megállapításaink 

. 

IV. Hiányosságok mutatkoztak a JASPERS fő célkitűzéseinek és felelősségi köreinek 

meghatározása terén. Ennek következtében a JASPERS által biztosított segítségnyújtás nem 

                                                      

1 Lengyelország legfőbb ellenőrző intézményének 2016. októberi jelentése: „A JASPERS-
kezdeményezés működése Lengyelországban”, illetve Horvátország legfőbb ellenőrző 
intézményének 2017. májusi jelentése: „A JASPERS-kezdeményezés hatása a Horvát Köztársaság 
által uniós forrásból való társfinanszírozás kérelmezése céljából benyújtott projektjavaslatokra”.  
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volt kellően célzott. A JASPERS ugyan a 2014–2020-as programozási időszakra szóló 

kezdeményezésként indult, de kiterjesztették a 2014–2020-as programozási időszakra is, így 

hosszabb távú kezdeményezéssé vált. A JASPERS-nek nincsenek olyan egyértelmű, mérhető 

célkitűzései, amelyek jelezhetnék, hogy betöltötte rendeltetését. A 2014–2020-as 

programozási időszak elején a JASPERS szakaszolt projekteket is kezdett támogatni, és arra 

ösztönözte a tagállamokat, hogy a projektek végrehajtási szakasza alatt is vegyék fokozottan 

igénybe az általa biztosított díjmentes segítségnyújtást. Egyik fejlemény esetében sem volt 

szó prioritásról. 

V. Jelentős hiányosságok álltak fenn a 2014–2020-as programozási időszakra létrehozott 

új, független minőségvizsgálati funkció rendszerében. A JASPERS független minőségvizsgálati 

szolgáltatásának funkcionális függetlenségét csökkentette, hogy ugyanaz a személy volt 

felelős mind a független minőségvizsgálati, mind a tanácsadói részleg munkájának 

jóváhagyásáért. Ráadásul 2017 októberéig nem fogadtak el a JASPERS független 

minőségvizsgálati folyamatait meghatározó eljárásokat. Észrevételeztük, hogy a JASPERS 

tanácsadási funkciójával kapcsolatban a részrehajlás nagy kockázata áll fenn. Továbbá, noha 

a független minőségvizsgálatok a nagyprojektek bizottsági jóváhagyási eljárásának döntő 

fontosságú részét alkották, a Bizottság nem adott közvetlenül semmilyen információt sem 

ahhoz, hogy a gyakorlatban hogyan végezzék a független minőségvizsgálatokat, és ezzel 

kitette magát annak a kockázatnak, hogy a vizsgálatokat nem a kívánságának megfelelően 

végzik el. 

VI. A JASPERS segített felgyorsítani a projektek jóváhagyását, és hatással volt a projektek 

minőségére. Kedvezően befolyásolta a JASPERS ezenfelül a mögöttes projektdokumentációk 

minőségét. Azt is megállapítottuk, hogy a JASPERS viszonylag átfogó segítségnyújtást 

biztosított. A 2007–2013-as programozási időszakban a Bizottság összességében rövidebb 

időn belül hagyta jóvá a nagyprojekteket, ha azoknak a JASPERS előzőleg segítséget nyújtott. 

Megfigyelésünk szerint azonban a JASPERS általában nem tudott hatást gyakorolni az uniós 

források felhasználására. A 2014‒2020-as programozási időszakot illetően megállapítottuk, 

hogy a nagyprojektek jóváhagyásához szükséges teljes idő jelentősen csökkenthető lenne. 

Végezetül észrevételeztük azt is, hogy a JASPERS segítségnyújtásában részesülő 
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nagyprojekteknél a 2014-es és 2015-ös szabályszerűségi ellenőrzéseink alkalmával ritkábban 

fordult elő jogszerűségi és szabályszerűségi hiba. 

VII. A JASPERS-nek az adminisztratív kapacitásra gyakorolt hatása egyelőre nem 

eredményezett nagyobb fokú függetlenedést a JASPERS segítségnyújtásától. Mind a nemzeti 

hatóságok, mind a kedvezményezettek általában úgy nyilatkoztak, hogy a JASPERS 

kedvezően befolyásolta adminisztratív kapacitásukat, bár néhányan állításuk szerint 

továbbra is nagymértékben támaszkodnak a JASPERS segítségnyújtására. Nem találtunk azt 

alátámasztó bizonyítékokat, hogy az adminisztratív kapacitás e javulása ténylegesen 

megvalósult volna. Észrevételeztük, hogy a JASPERS idővel egyre nagyobb figyelmet fordított 

a tagállamok adminisztratív kapacitásépítésére. 

VIII. A JASPERS-tevékenységek monitoringjának jelentős hiányosságaival párosulva ez a 

tendencia veszélyezteti a kezdeményezés sikeres működését, különösen annak 

hatékonyságát és eredményességét tekintve. Az EBB nem volt hajlandó tájékoztatást 

nyújtani tényleges költségeiről, a Bizottság pedig csak részben tudta bizonyítani az EBB által 

biztosított munkatársak tekintetében a JASPERS 2014-ig használt standard költségeinek 

életszerűségét. 

Ajánlásaink 

IX. A Bizottság: 

a) a JASPERS tevékenységeinek valamennyi típusára kiterjedően gyakoroljon nagyobb mértékű 

ellenőrzést a JASPERS stratégiai tervezése felett, szem előtt tartva, hogy a JASPERS eredetileg 

átmeneti kezdeményezésként született, és ennek megfelelően tegye lehetővé a JASPERS-

kezdeményezés fokozatos megszüntetését, mihelyt megvalósultak annak célkitűzései; 

b) hozzon azonnali intézkedéseket a részrehajlás nagy kockázatának csökkentésére abban 

az esetben, ha a JASPERS olyan projektek értékelése céljából végez független 

minőségvizsgálatot, amelyeket előzőleg tanácsadással támogatott; 



11 

HU.docx  2017.11.29. 

c) szerezzen teljes körű hozzáférést a JASPERS független minőségvizsgálati eljárásainak 

ellenőrzéséhez szükséges dokumentációhoz; 

d) annak megfelelően összpontosítsa a JASPERS-segítségnyújtást, hogy a projekt 

előkészítése mely szakaszban jár, és helyezze a hangsúlyt továbbra is a 

nagyprojektekhez nyújtott tanácsadási szolgáltatásokra; 

e) integrálja a JASPERS-tevékenységeket saját technikai segítségnyújtási stratégiájába, 

azzal a céllal, hogy javítsa a koordinációt a JASPERS-szel a tagállamok adminisztratív 

kapacitásának fejlesztését célzó folyamatos (nem pedig eseti jellegű) tevékenységek 

végrehajtásával kapcsolatban; idővel igazítsa ki a JASPERS tagállamokban végzett 

kapacitásépítési tevékenységeinek szerepét, jellegét és intenzitását, ösztönözve a 

tagállamokat arra, hogy elégséges és fenntartható szintű adminisztratív kapacitást 

érjenek el; 

f) vezessen be átfogó rendszert annak monitoringjára, hogy milyen mértékben sikerül 

elérni a JASPERS hosszú- és rövidtávú céljait; gondoskodjék arról, hogy a JASPERS 

jövőbeli értékelései kellően átfogóak legyenek, és vonjon le következtetéseket arra 

vonatkozóan, hogy a JASPERS elérte-e fő célkitűzéseit; tegyen lépéseket a JASPERS 

hatékonyságának és eredményességének optimalizálására; biztosítsa, hogy a JASPERS 

költségei észszerűek legyenek, és azok a ténylegesen felmerült költségeket tükrözzék. 
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A JASPERS bemutatása 

BEVEZETÉS 

1. Azok a tagállamok, amelyek 2004-ben vagy később csatlakoztak az Unióhoz, nagy 

összegű támogatásokhoz juthattak hozzá a Kohéziós Alapból és az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból2

2. E hiányosság kezelésére az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az EBB-vel együtt új 

kezdeményezésbe fog, hogy e tagállamok számára technikai tanácsadást nyújtson. 

A Bizottság, az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

(EBRD) 2006-ban egyetértési megállapodást írt alá a kezdeményezés létrehozásáról, 

amelyhez később a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) is csatlakozott. Az „európai régiók 

beruházásait támogató közös program” (JASPERS) néven ismert kezdeményezés célja az volt, 

hogy független, díjmentes tanácsadást biztosítson a tagállamok számára, segítve őket a 

nagyberuházásokkal járó jó minőségű „nagyprojektek” előkészítésében, hogy azok uniós 

társfinanszírozásban részesülhessenek. Ez a tanácsadás például megvalósíthatósági 

tanulmányokra, költség-haszon elemzésekre és környezeti kérdésekre vonatkozott 

(lásd: 

. Románia, Bulgária és Horvátország az Unióhoz való csatlakozásukig az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszközön (IPA) keresztül is részesültek uniós pénzügyi 

támogatásban 

Ezen országok közigazgatásai ugyanakkor kevés kapacitással rendelkeztek az uniós források 

kezelésére, valamint a projektek uniós követelményeknek megfelelő előkészítésére és 

végrehajtására. 

57. bekezdés

3. Az eredeti tervek szerint a JASPERS csak a 2007–2013-as programozási időszakban 

működött volna, és csak az Unióhoz 2004-ben vagy később csatlakozott tagállamok számára 

). 

                                                      

2 A 2014–2020-as programozási időszakra létrehozták az európai strukturális és beruházási 
alapokat, amelyek része többek között a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) is.  
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lett volna elérhető3. Egy 2014-ben kötött partnerségi keretmegállapodással4 azonban a 

JASPERS működését meghosszabbították a 2014–2020-as programozási időszakra is (és 

kiegészítették az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) szóló megbízatással)5

4. A JASPERS technikai segítségnyújtási kezdeményezést az EBB-n belül egy külön szervezeti 

egység, a JASPERS-részleg kezeli. A JASPERS körülbelül 124 főt foglalkoztat

. A 

programot egyszersmind az igényelt erőforrások rendelkezésre állásától függően valamennyi 

tagállam és tagjelölt ország számára elérhetővé tették. 

6. Központja 

Luxemburgban, az EBB irodáiban található; emellett három, Varsóban, Bécsben és 

Bukarestben működő regionális irodával, valamint egy brüsszeli fiókirodával rendelkezik. 

A kezdeményezést az EBB, az Unió költségvetésén keresztül a Bizottság és az EBRD 

finanszírozza7

5. A JASPERS tényleges költsége működésének 2006-os megkezdése és 2016 vége között 

284,2 millió eurót tett ki. A JASPERS összköltségének körülbelül 79%-át (ez mintegy 

223,5 millió euró) az Unió költségvetése finanszírozta. A további részleteket 

lásd: 

. A kezdeményezés irányítására és felügyeletére vonatkozó stratégiai 

döntéseket a három partner egyhangú szavazással hozza meg a JASPERS irányító 

bizottságában, amelyet a Bizottság elnököl. 

1. táblázat. 

                                                      

3 Görögországot kivételesen 2013 óta segíti a JASPERS. 

A fennmaradó hozzájárulást a többi partner a JASPERS-hez kijelölt 

munkatársak formájában biztosította. 

4 A 2014–2020-as időszakra szóló JASPERS technikai segítségnyújtási eszköz irányításáról szóló 
partnerségi keretmegállapodás, amely 2014 novemberében jött létre az Európai Bizottság és az 
EBB között. 

5 Valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszközre (IPA II) szóló megbízatással. 

6 2016.12.31-én érvényes adat. 
7 Eredetileg negyedik alapító tagként a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) is részt vett, de a 

2014–2020-as programozási időszakra nem hosszabbította meg részvételét. Az EBRD úgy 
döntött, hogy 2017. júliusi hatállyal visszalép a kezdeményezésből. 
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1. táblázat. 

 

A JASPERS tényleges költsége (nagyrészt egységköltségek alapján) és létszáma 

(év végi adat) 2016-ig 

1 Millió euróban. 
Megjegyzés: A JASPERS éves jelentései szerint 2006-ban nem merült fel tényleges költség. A Bizottság 
azonban 2006 során teljesített kifizetéseket a JASPERS-nek. Az adatok nem veszik tekintetbe a 
JASPERS-nek az IPA-ra és a CEF-re vonatkozó megbízatását. 
Forrás: A JASPERS éves jelentéseinek számvevőszéki elemzése és a Bizottság válaszai. 

A JASPERS tevékenységei 

6. A JASPERS egyes egyedi feladatai „megbízás” néven ismertek. A megbízások a következő 

fő formákat öltik: 

• egyedi támogatás nagyprojektekhez és egyéb projektekhez (lásd: 7. bekezdés), ideértve 
a szakaszolt nagyprojektek átmeneti támogatását is (lásd: 40. bekezdés

• horizontális támogatás (lásd: 

); 

8. bekezdés

• kapacitásépítési intézkedések (lásd: 

); 

9. bekezdés

• felülvizsgálati funkciók (lásd: 

); 

10. bekezdés

- független minőségvizsgálatok; 

); 

- benyújtás utáni értékelések. 

Év
A JASPERS 
tényleges 
költsége1

Bizottsági 
hozzájárulás1

Bizottsági 
finanszírozási 

arány

Létszám [teljes 
munkaidős 

egyenérték]

A B B/A

2006 0,0 3,9  - 15
2007 17,8 13,2 74% 56
2008 21,2 16,0 75% 61
2009 23,5 17,1 72% 77
2010 30,2 23,4 77% 88
2011 32,0 26,5 83% 89
2012 30,4 24,2 80% 91
2013 31,6 23,1 73% 87
2014 28,9 21,8 75% 96
2015 32,4 25,7 79% 116
2016 36,0 28,8 80% 124

összesen 284,2 223,5 79%  -
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7. A JASPERS fő stratégiai célkitűzése, hogy a projekt kidolgozásának lehető legkorábbi 

szakaszában biztosítson egyedi támogatást, ily módon segítve a kedvezményezett 

tagállamokat abban, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból 

támogatásalapú finanszírozásban részesülő projekteket készítsenek elő8. A JASPERS a 

gyakorlatban a koncepció kialakításától a jóváhagyásig a projekt bármely szakaszában 

nyújthat támogatást, kivételes esetben akár a végrehajtási szakaszban is. E megbízások 

többsége nagyprojektekhez kapcsolódik: ezek olyan projektek, amelyek költségei 

meghaladnak bizonyos meghatározott küszöbértéket9

8. A horizontális támogatás lehet egy vagy több tagállamban megvalósuló különböző, de 

egymáshoz kapcsolódó projektek csoportjai számára nyújtott tanácsadás, vagy a tagállami 

hatóságoknak nyújtott stratégiai tanácsadás. 

, és a Bizottság jóváhagyását igénylik. 

A JASPERS a nagyprojekteken kívül a tagállamok által jóváhagyott egyéb projekteket is 

támogathat, különösen ha azok konkrét stratégiai értékkel bírnak. 

9. A JASPERS 2011-ben létrehozott egy külön hálózati platformot, amely kapacitásépítési 

intézkedésekkel foglalkozik, valamint tanfolyamokat és hálózatépítési eseményeket szervez 

azzal a céllal, hogy javítsa a tagállami hatóságok azon képességét, hogy az uniós szabályokkal 

összhangban állítsák össze projektjeiket, valamint hogy bevált gyakorlatokat terjesszen el. 

10. A JASPERS 2015 óta a nagyprojektekre vonatkozóan benyújtott kérelmek 

felülvizsgálatával is foglalkozik, a nagyprojektek Bizottság általi jóváhagyására irányuló 

                                                      

8 A 2006-os egyetértési megállapodás. 

9 A 2007–2013-as programozási időszak vonatkozásában az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 39. cikke szerint az olyan 
projekt minősül nagyprojektnek, amelynek összköltsége meghaladja az 50 millió eurót.  
 
A 2014‒2020-as programozási időszak vonatkozásában a közös rendelkezésekről szóló 
1303/2013/EU rendelet 100. cikke szerint az olyan projekt minősül nagyprojektnek, amelynek 
teljes elszámolható költsége meghaladja az 50 millió eurót, illetve a kulcsfontosságú hálózati 
infrastruktúrákban a fenntartható közlekedés előmozdításához és szűk keresztmetszetek 
megszüntetéséhez hozzájáruló műveletek esetében a 75 millió eurót. 
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eljárás részeként. E felülvizsgálatok megvalósulhatnak egyrészt független minőségvizsgálat 

formájában (lásd: 44–52. bekezdés). A független minőségvizsgálatokat egy brüsszeli 

székhelyű részleg végzi el a tagállamok kérésére, a közös rendelkezésekről szóló 

rendeletben10

11.  Működésének 2006-os megkezdésétől 2016 végéig a JASPERS 1147 megbízásnak tett 

eleget. Ezek mintegy kétharmada vonatkozott nagyprojektre. Az 

 foglaltak szerint. Másrészt a JASPERS 2015 óta a Bizottság kérésére benyújtás 

utáni értékelés formájában is végezhet felülvizsgálatot; erre a tagállamok kérésére nincs 

mód. A benyújtás utáni értékelés hatóköre szűkebb a független minőségvizsgálatéhoz 

képest. Független minőségvizsgálat és benyújtás utáni értékelés olyan nagyprojektek 

tekintetében is végezhető, amelyek a nagyprojektre vonatkozó kérelem benyújtása előtt már 

részesültek JASPERS-tanácsadásban. 

1. ábra

                                                      

10 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete 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, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.). 

 az elvégzett 

megbízások számát részletezi, típus szerinti bontásban. 



17 

 

1. ábra.

 

 Elvégzett JASPERS-megbízások típus szerinti bontásban (2006–2016) 

Forrás: A Számvevőszék elemzése, a JASPERS által szolgáltatott adatok alapján (2016. december 31-i 
állapot). 

12. Az összes elvégzett JASPERS-megbízás közel 50%-a lengyelországi (307) és romániai (246) 

tevékenységekre vonatkozott. A 2. ábra

650

195

192

58
31 21

Nagyprojektekhez nyújtott egyedi támogatás

Egyéb projektekhez nyújtott egyedi támogatás

Horizontális támogatás

Szakaszolt nagyprojektekhez nyújtott támogatás

Független minőségvizsgálat/benyújtás utáni értékelés

Kapacitásépítési intézkedések

1147 megbízás

 az egyes tagállamokban elvégzett JASPERS-

megbízások számát mutatja be. 
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2. ábra

 

. Elvégzett JASPERS-megbízások tagállamok szerinti bontásban 

Forrás: A Számvevőszék elemzése, a JASPERS által szolgáltatott adatok alapján (2016. december 31-i 
állapot). 

13. A Bizottság 2006-tól 2016 decemberéig 963 nagyprojektet hagyott jóvá a 2007–2013-as 

programozási időszakból11

14. A 2007–2013-as, illetve a 2014–2020-as programozási időszak alatti összes JASPERS-

megbízás számát az 

. Ezek közül a JASPERS 511-hez (körülbelül 53%) nyújtott 

támogatást. Ez e projektekbe befektetett teljes összeg 77,6 milliárd eurót tett ki, az uniós 

hozzájárulás teljes összege pedig 46,2 milliárd euró volt. 

I. melléklet

                                                      

11 Saját adatai szerint a Bizottság 2017-ig a 2007–2013-as programozási időszak 970 nagyprojektje 
tekintetében hozott kedvező határozatot. 

 mutatja be a megbízás állapota és típusa szerinti bontásban. 
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Ellenőrzésünk hatóköre és módszere 

15. Ellenőrzésünk célja annak értékelése volt, hogy a JASPERS előmozdította-e az Unió által 

társfinanszírozott tagállami projekteket.  

Ennek érdekében három különböző területre összpontosítottunk. Először is megvizsgáltuk a 

JASPERS intézményi kereteit, igazgatásának módját, valamint tevékenységeinek körét. 

E tekintetben nem ellenőriztük az EBB-nek a JASPERS segítségnyújtásában részesülő 

projektekkel kapcsolatos saját hitelezési tevékenységeit12

16. Az ellenőrzés a JASPERS működésének 2006-os megkezdésétől 2016 végéig terjedő 

időszakot ölelte fel: így egyaránt magában foglal a 2007–2013-as és a 2014–2020-as 

programozási időszakból származó megbízásokat. A 2017 augusztusáig terjedő időszakra 

vonatkozóan adott esetben figyelembe vettünk a Bizottság és az EBB által szolgáltatott 

információkat is. 

. Másodszor: ellenőriztük a 

JASPERS-tevékenységek által a mintában szereplő projektekre és a tagállamok adminisztratív 

kapacitására gyakorolt tényleges hatást. Végezetül megvizsgáltuk a JASPERS munkájának, 

valamint hatékonyságának és eredményességének monitoringja és értékelése céljából 

különféle szinteken rendelkezésre álló rendszereket. 

17. Ellenőrzési munkánkat a Bizottságnál, az EBB JASPERS-részlegénél és a JASPERS irányító 

bizottságánál, valamint a következő négy kiválasztott tagállamban végeztük: Horvátország, 

Málta, Lengyelország és Románia. E tagállamokat az általuk kapott JASPERS-segítségnyújtás 

mértéke, a földrajzi elhelyezkedésük, valamint az uniós források felhasználása terén szerzett 

tapasztalataik szintje alapján választottuk ki. 

18. Ellenőrzésünk különösen a következő bizonyítékokon alapult: 

- interjúk tisztségviselőkkel és kedvezményezettekkel uniós és nemzeti szinten; 

                                                      

12 Az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdése szerint ellenőrzési jogaink az EBB tevékenységeit illetően 
csak az Unió költségvetéséből származó kiadások és bevételek EBB általi kezelésére terjednek ki.  
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- a nemzeti szervek, az EBB JASPERS-részlege és a Bizottság által rendelkezésre bocsátott 

dokumentumok és adatok elemzése; 

- egy 28 egyedi projektmegbízásból (ebből 25 nagyprojektekhez, 3 pedig egyéb 

projektekhez kapcsolódott) és 9 horizontális JASPERS-megbízásból álló minta vizsgálata 

(II. melléklet); a minta kiválasztásakor elsősorban elvégzett megbízásokat vettünk 

figyelembe13

- a négy felkeresett tagállamban elvégzett megbízásokhoz kapcsolódó 343, fellépést 

lezáró feljegyzés átvizsgálása; 

; 

- a nagyprojektekhez kapcsolódóan 2014-ben és 2015-ben elvégzett saját 

szabályszerűségi ellenőrzésünk eredményeinek elemzése. 

19. Felhasználtuk továbbá a DG REGIO nagyprojektjeire vonatkozó ellenőrzés zárójelentését, 

amelyet a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 2017 októberében adott ki. Ennek az 

ellenőrzésnek részét képezte a DG REGIO által a 2014–2020-as programozási időszakra a 

főbb nagyprojektek jóváhagyására és figyelemmel kísérésére bevezetett eljárásoknak és 

kontrollmechanizmusoknak, többek között a JASPERS független minőségvizsgálati 

funkciójának áttekintése. 

20. Ellenőrzésünk Horvátországot és Lengyelországot érintő részeinek lefolytatása során 

együttműködtünk a horvát és lengyel legfőbb ellenőrző intézményekkel, amelyek saját 

ellenőrzésünkkel egyidejűleg végezték a JASPERS hatására vonatkozó nemzeti szintű 

ellenőrzésüket14

                                                      

13 A mintában szereplő megbízások közül 29 kapcsolódott a 2007–2013-as programozási 
időszakhoz, 8 a 2014–2020-as programozási időszakhoz (lásd: II. melléklet; a teljes sokaságra 
vonatkozóan lásd: I. melléklet). 

. Ezen együttműködés keretében véleményt cseréltünk ellenőrzési 

14 Lengyelország legfőbb ellenőrző intézményének 2016. októberi jelentése: „A JASPERS-
kezdeményezés működése Lengyelországban”, illetve Horvátország legfőbb ellenőrző 
intézményének 2017. májusi jelentése: „A JASPERS-kezdeményezés hatása a Horvát Köztársaság 
által uniós forrásból való társfinanszírozás kérelmezése céljából benyújtott projektjavaslatokra”.  
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módszerünkkel és módszertanunkkal kapcsolatban, valamint megvitattuk az egyes 

országokra irányuló ellenőrzési munka fő eredményeit. 

A JASPERS fő célkitűzéseinek meghatározása terén mutatkozó hiányosságok a JASPERS 

működése terén is hiányosságokhoz vezettek 

ÉSZREVÉTELEK 

21. Úgy véljük, hogy a megfelelően meghatározott és félreérthetetlen magas szintű stratégiai 

célkitűzések szilárd alapot biztosítanak a JASPERS erőforrásainak a legfontosabb területekre 

való irányításához. Ezek a JASPERS-műveletek későbbi monitoringjához és értékeléséhez, 

valamint a további támogatást igénylő területek azonosításához is fontosak. Úgy véljük 

továbbá, hogy az egyértelműen meghatározott szerepek és felelősségi körök döntő 

jelentőséggel bírnak az átláthatóság és az elszámoltathatóság garantálásában, az átfedések 

elkerülésében, valamint – ahol ez fontos – a pártatlanság garantálásában. E célból értékeltük 

a JASPERS intézményi kereteit annak 2006-os létrehozásakor és működésének 2014-es 

meghosszabbításakor. 

A JASPERS fő célkitűzései nem voltak eléggé egyértelműek, és részben ellentétben álltak 

egymással 

22. A JASPERS az eredeti elképzelés szerint a 2007‒2013-as programozási időszakra szóló 

kezdeményezésként született. A JASPERS alapgondolatát először egy 2005-ben kiadott elvi 

dokumentum írta le15

                                                      

15 A 2005. szeptember 6-i végleges változat.  

. Ez rögzítette, hogy a JASPERS-támogatás odaítélése kapcsán 

elsőbbséget fognak élvezni az Európai Unióhoz 2004-ben és később csatlakozott 
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tagállamokban, valamint Görögországban, Spanyolországban és Portugáliában16

23. Az elvi dokumentum azt is rögzítette, hogy a Bizottság és az EBB az első két év elteltével 

felül fogja vizsgálni a JASPERS működését, hogy döntsön annak jövőbeli stratégiai irányáról, 

mivel a JASPERS működésének elindulásakor nem lehetett pontosan előrejelezni a jövőbeli 

igényt. Az elvi dokumentumban előirányzott általános hangsúlyokat a 2006-os egyetértési 

megállapodás is átvette (lásd: 

 megvalósuló 

nagyprojektek. 

2. és 3. bekezdés

24. A JASPERS-nek a 2006-os egyetértési megállapodásban leírt általános stratégiai 

célkitűzése arra irányult, hogy segítse a kedvezményezett tagállamokat magas színvonalú 

projektek előkészítésében és benyújtásában a strukturális és kohéziós alapok keretében 

történő támogatásalapú finanszírozás céljából. Ennek célja az elérhető uniós források 

gyorsabb felhasználása volt. Mindkét célkitűzés ‒ a minőség javítása és a felhasználás 

felgyorsítása ‒ a 2014‒2020-as programozási időszakra nézve is érvényes maradt.  

Az elvi dokumentumban ugyan szerepelt egy hozzávetőleges évenkénti becslés a várhatóan 

benyújtásra kerülő nagyprojektekről, voltaképpeni igényfelmérésre azonban a JASPERS 

kezdeményezésnek a 2007‒2013-as programozási időszakra való elindítása előtt nem került 

sor. Ezzel szemben a 2014–2020-as programozási időszakot illetően a JASPERS megbízásának 

meghosszabbítása és annak valamennyi tagállam számára való elérhetővé tétele előtt a 

Bizottság a JASPERS-szel együttműködve hivatalos igényfelmérést végzett 

(lásd: 

), ám bizonyos szempontokat a gyakorlatban 

elhalasztottak. Ezek közé tartozott a tagállamok adminisztratív kapacitásának építésére való 

összpontosítás is, akárcsak a kétéves működés utáni felülvizsgálat elvégzése. 

3. bekezdés). Megállapításunk szerint azonban ez az igényfelmérés túlzottan optimista 

volt (lásd: 52. és 87–90. bekezdés

                                                      

16 Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, 
a Szlovák Köztársaság és Szlovénia, valamint Bulgária, Horvátország és Románia mint 
csatlakozásra váró országok. A 2005-ös elvi dokumentum megemlíti Görögországot, 
Spanyolországot és Portugáliát, a 2006-os egyetértési megállapodásban azonban nem 
szerepelnek ezek a tagállamok. Görögország 2013-tól kezdődően részesül segítségnyújtásban 
(anélkül, hogy módosították volna a 2006-os egyetértési megállapodást). 

). 
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25. A JASPERS végső célja egyértelmű: segíteni a tagállamokat abban, hogy a strukturális és 

kohéziós alapok keretében rendelkezésre álló támogatásokat a lehető legjobban 

hasznosítani tudják. A JASPERS tekintetében meghatározott két fő célkitűzés azonban a két 

programozási időszak egyikében sem volt kellően egyértelmű és konkrét. 

A projektminőségnek a kezdeményezéssel elérni kívánt javítására vonatkozó célkitűzés nem 

volt konkrétan meghatározva, az uniós források felhasználásának javítására17 vonatkozó 

célkitűzés pedig túl általános volt. Ráadásul ez a két fő célkitűzés legalább részben ütközött 

egymással: például a projektminőség javítása további késedelmekhez is vezethet, ami 

hátráltathatja a felhasználást (lásd még: 96. bekezdés

26. A Bizottság nem határozta meg, milyen alapon fogja megítélni, hogy sikerült-e és milyen 

módon sikerült elérni a JASPERS fő céljait. Például az elvi dokumentumban célkitűzésként 

határozták meg az adminisztratív kapacitás növelését (amely minden bizonnyal segítene 

javítani a projektminőséget és a felhasználást), de ez nem került át a 2007‒2013-as 

programozási időszakra vonatkozó egyetértési megállapodásba, csak a 2014–2020-as 

programozási időszakot felölelő partnerségi keretmegállapodásba épült be, konkrét 

célkitűzésekre való hivatkozás nélkül. Ebből adódóan az adminisztratív kapacitás 

növeléséhez egyik időszakban sem társultak konkrét célkitűzések; azt inkább hosszú távú 

hatásként határozták meg. Ez a következő problémákat okozta. 

). Mindez nem szolgált megfelelő 

alapként a kezdeményezés eredményességének értékeléséhez. 

27. Az adminisztratív kapacitás növelése eredendően egy olyan célkitűzés, amelyet időről 

időre felül kell vizsgálni: miután valamely tagállam adminisztratív kapacitása egy adott 

témakörben a kívánt szintre bővült, a további kapacitásépítési intézkedések iránti igény 

csökken. Ilyen esetben olyan tematikus célkitűzések meghatározását várnánk, amelyek 

teljesítése egyértelműen jelezné, hogy bizonyos kapacitásépítési intézkedésekre nincs 

tovább szükség. Ezúttal azonban sem a Bizottság, sem a JASPERS nem állapított meg a 

kapacitásépítésre vonatkozó konkrét célkitűzéseket. 
                                                      

17 A jobb felhasználás általában azt jelenti, hogy az uniós forrásokat hamarabb és gyorsabban 
költik el. 
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Nem voltak eléggé egyértelműek a fő érdekelt felek szerepei és felelősségi körei 

28. A JASPERS munkáját nagyrészt a Bizottság fizeti, és az EBB végzi el a tagállamok kérésére. 

A két programozási időszak egyikében sem határozták meg egyértelműen a JASPERS-nek és 

fő érdekelt feleinek18

29. Hivatalos munkamegállapodásra másutt nem láttunk bizonyítékot, mint a JASPERS és a 

tagállamok között

 szerepeit és felelősségi köreit, például olyan, a Bizottság és az EBB által 

aláírt hivatalos megállapodásokban, mint az éves hozzájárulási megállapodások. 

19

30. Továbbá a projektekkel kapcsolatos munkamegállapodások nem voltak kellően átfogóak, 

és ez olyan gyakorlatok kialakulásához vezetett, amelyek nem mindig voltak összhangban a 

JASPERS célkitűzéseivel. Lengyelországban például a nemzeti hatóságok döntése szerint 

rendszeresen csak azután került sor a JASPERS bevonására, hogy az adott nagyprojektet 

nemzeti szinten már jóváhagyták. Ez ellenkezik a JASPERS prioritásaival, mivel azt a lehető 

leghamarabb be kell vonni a projekt tervezésének folyamatába. 

, és ezek a megállapodások is általános jellegűek voltak és 

projektmegbízásokra korlátozódtak.  

A tanácsadási segítségnyújtást, a horizontális és stratégiai tanácsadást és a kapacitásépítési 

tevékenységeket illetően semmilyen bizonyítékot nem találtunk hivatalos megállapodásra, 

kivéve az egyes megbízások szintjén kötött megállapodásokat (ún. projektadatlapok), ahol 

léteztek ilyenek. Arra sem találtunk semmilyen bizonyítékot, hogy a tagállamok számára 

előírnák annak igazolását, hogy jól használták fel a JASPERS által biztosított tanácsadást (pl. 

az egyéb projektekhez biztosított segítségnyújtást). 

31.  A JASPERS a Bizottsággal sem alakított ki egyértelműen hivatalos munkamegállapodást. 

Például csak 2008-ban, a kezdeményezés elindítása után két évvel vezettek be 

                                                      

18 A kedvezményezett tagállamok, a Bizottság, az EBB és az EBRD, amelyek közül az utóbbira annak 
viszonylag csekély hozzájárulása miatt nem terjedt ki az ellenőrzésünk. 

19 A megállapodások létrejöttének ideje az egyes országokra nézve: Horvátország, 2012; Málta, 
2006; Lengyelország, 2006; Románia: 2008. 
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rendelkezéseket a JASPERS-megbízások eredményeiről való beszámolás tekintetében. Ez 

fellépést lezáró feljegyzések formájában valósult meg, amelyek a JASPERS által a projekttel 

kapcsolatban elvégzett munka szabványos összefoglalói, szükség esetén a nemzeti 

hatóságoknak szóló ajánlásokkal együtt. 2008-tól kezdődően a JASPERS minden megbízás 

befejezésekor fellépést lezáró feljegyzést állított ki; a tagállamok kötelesek voltak csatolni ezt 

a feljegyzést a nagyprojektre vonatkozó kérelem benyújtásakor, hogy azt a Bizottság 

felhasználhassa saját értékelési munkája során. 

32. Az, hogy az elvárások nem voltak egyértelműek, és az összehangolatlan kommunikáció 

mellett a JASPERS-szel való munkavégzés módja sem volt tisztázott, a négy felkeresett 

tagállamból kettőben bírálat megfogalmazására késztette a nemzeti hatóságokat20. 

Megítélésünk szerint a Bizottság a gyakorlatban a JASPERS ügyfele. A JASPERS és a Bizottság 

viszont a tagállamokat tekinti a JASPERS egyedüli ügyfeleinek, mivel a JASPERS – a 2015-ben 

bevezetett benyújtás utáni értékelések kivételével (lásd: 35. bekezdés

33. A JASPERS közvetett ügyfelének tekinthető az EBB is. Az EBB 2006-ban meghatározta a 

JASPERS-re vonatkozó saját kiegészítő intézményi célkitűzéseit. Ezek között szerepelt a 

hitelnyújtási lehetőségek bővítése és a nemzeti hatóságokhoz fűződő kapcsolatok 

szorosabbra fűzése

) – tisztán a tagállamok 

igényeinek megfelelően végzi munkáját. 

21. A 2014‒2006-os programozási időszakra vonatkozóan az EBB ismét azt 

várta, hogy kihasználhatja a hitelnyújtási lehetőségek JASPERS-ből eredő növekedését, és 

10 milliárd eurót hitelez a JASPERS által támogatott projekteknek, ugyanannyit, mint a 2007–

2013-as programozási időszakban22. Az ellenőrzési jogkörök hiánya miatt 

(lásd: 15. bekezdés

                                                      

20 Lengyelország és Horvátország. 

) nem értékeltük, hogy a hitelezésből eredő haszonnak köszönhetően 

érdemes volt-e az EBB-nek közreműködnie a JASPERS-ben. Azt sem ellenőriztük, hogy 

21 Az EBB 2006–2008-as időszakra vonatkozó, 2006. januári szervezeti operatív terve, amelyet az 
EBB igazgatótanácsa hagyott jóvá.  

22   A JASPERS 2014.4.22-i, az EBB igazgatótanácsához intézett belső feljegyzése szerint. 
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sikerült-e megfelelően mérsékelni a JASPERS tanácsadási munkája és az EBB hitelezési 

tevékenysége közötti ellentétből fakadó részrehajlási kockázatot. 

34. A JASPERS általában tartotta magát saját kijelölt szerepéhez, amely nem foglalja 

magában projektdokumentációk, így például költség-haszon elemzések és 

tenderdokumentumok elkészítését. Ezzel szemben megállapítottuk, hogy néhány esetben (a 

20 ellenőrzött nagyprojektből 3 esetében) a tagállamok mégis felkérték erre a JASPERS-t, és 

a JASPERS eleget is tett a kérésnek. Ily módon a JASPERS ingyenesen szolgált olyan 

tanácsadással a tagállamoknak, amelyekre rendszerint fizetett piaci vállalkozásokat 

alkalmaznak. 

35. 2015-ben, amikor a Bizottság bevezette a benyújtás utáni értékelést (lásd 

még: 53. bekezdés

36. A JASPERS-nek hasznot kellett volna hoznia a Bizottság számára azzal is, hogy csökkenti a 

bizottsági értékelési eljárásokat támogató munkát végző külső tanácsadók iránti igényt. 

Megállapításunk szerint a Bizottság azonban néha nem használta ki ezt a lehetőséget. 

Megállapítottuk, hogy a 2007‒2013-as programozási időszakra jóváhagyott és a JASPERS 

segítségnyújtásában részesülő nagyprojektek körülbelül 7%-a esetében a Bizottság külső 

tanácsadó cégeket vett igénybe olyan munkák elvégzéséhez, amelyek bizonyos mértékben 

átfedésben voltak a JASPERS által már elvégzett munkával. 

), megszüntette azt a követelményt is, hogy a nagyprojektekre vonatkozó 

kérelmekkel együtt fellépést lezáró feljegyzést kell benyújtani. A JASPERS azonban ezt a 

változást nem építette be a tagállamokkal való munkamegállapodásaiba, és továbbra is 

előírta számukra, hogy minden nagyprojektre vonatkozó kérelemmel együtt fellépést lezáró 

feljegyzést nyújtsanak be. Véleményünk szerint a fellépést lezáró feljegyzés előírásának 

fenntartása helyes gyakorlat a JASPERS részéről: az ilyen feljegyzés tágabb témakört ölel fel, 

mint a benyújtás utáni értékelés. Ellenőrzésünk során a Bizottság ismét elkezdte használni a 

fellépést lezáró feljegyzéseket. 
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A JASPERS által biztosított segítségnyújtás sok esetben nem volt kellően célzott 

37. A JASPERS-segítségnyújtás prioritásai a tagállamok kívánságain alapultak, amelyeknek 

összhangban kellett lenniük az uniós kohéziós politikával. Maga a JASPERS nem szabott meg 

semmilyen konkrét prioritási területet a tagállamoknak nyújtott segítséget illetően. Mind a 

2005-ös elvi dokumentum, mind a JASPERS csak 2010-ben bevezetett belső minőségi 

kézikönyve rögzíti, hogy az összes egyedi és horizontális megbízás kiválasztásáról egyeztetni 

kell a Bizottsággal, mielőtt az irányító bizottság jóváhagyja a nemzeti JASPERS cselekvési 

terveket. E cselekvési tervek stratégiai jelentőséggel bírtak: ezek határozták meg a JASPERS 

által a tagállamokban elvégezhető tevékenységek hatókörét és korlátait. A 2007–2013-as 

programozási időszakban azonban az egyéb projektek és a horizontális megbízások esetében 

nem mindig került sor egyeztetésre a Bizottsággal. 

38. Azzal, hogy a 2014‒2020-as programozási időszakra többéves gördülő cselekvési terveket 

vezettek be a JASPERS tekintetében, pontatlanabbá vált a tervezés, és még inkább 

megritkultak a Bizottsággal való egyeztetések, így csökkent e tervek stratégiai értéke. 

A JASPERS a valóságban mindkét programozási időszakban elfogadta csaknem az összes 

kérelmet a tagállamok által benyújtott, egyedi és horizontális megbízásokra vonatkozóan 

(98%). A részleteket lásd: 2. táblázat. 

2. táblázat. 

 

A JASPERS által a 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszakban 

elutasított megbízások áttekintése 

Megjegyzés: A kapacitásépítésre, a benyújtás utáni értékelésre és a független minőségvizsgálatra 
vonatkozó megbízások fő szabályként nem utasíthatók el. 
Elutasított: a JASPERS által elutasított hivatalos megbízási kérelem. 
Forrás: A Számvevőszék elemzése, a JASPERS adatbázisának kivonata alapján (2016. decemberi 
állapot). 

Valamennyi elutasított % Valamennyi elutasított % Valamennyi elutasított %

Nagyprojektek 916 31 3% 367 0 0% 1283 31 2%
Egyéb projektek 231 4 2% 71 0 0% 302 4 1%

Horizontális támogatás 221 1 0% 144 1 1% 365 2 1%
1368 36 3% 582 1 0% 1950 37 2%

Megbízástípus

2007–2013 2014–2020 Összesen
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39. 2006-tól 2015 végéig23 a létrehozott összes egyedi (nagyprojektek és egyéb projektek) és 

horizontális megbízás mintegy 22%-át leállították. Ezek közül 85%-ot töröltek, a fennmaradó 

15%-ot pedig felfüggesztették24. A részleteket lásd: 3. táblázat. Az ezeken a leállított 

megbízásokon végzett munka tette ki a JASPERS munkatársai által ezen időszak alatt 

ledolgozott teljes munkaidő körülbelül 8%-át25

                                                      

23 A JASPERS nem bocsátotta rendelkezésünkre a JASPERS munkatársai által 2016-ban ledolgozott 
teljes munkaidőre vonatkozó információkat.  

. A törlésnek számos oka lehet, például hogy 

egyes projektek elvesztik nagyprojektek jellegüket, vagy akár az is, hogy a projekt 

félbemarad. Véleményünk szerint azonban a leállított megbízások magas aránya azt jelzi, 

hogy nem megfelelő a célzottság. 

24 A törlésre vagy a felfüggesztésre gyakran azért került sor, mert a kapcsolódó projekthez már 
nem kértek uniós társfinanszírozást. Több esetben előfordult az is, hogy azért ejtettek egyes 
projekteket, mert azokat kisebb projektekre bontották. 

25 A JASPERS 2006–2015-os tényleges költségeit alapul véve (lásd: 1. táblázat), amelyek nagyrészt 
személyzeti jellegű költségekből állnak, a leállított megbízásokkal kapcsolatos munkaidő értéke 
becslésünk szerint elérheti a 20 millió eurót. 
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3. ábra. 

 

A 2006-tól 2015 végéig tartó időszak törölt és felfüggesztett megbízásainak 

(nagyprojektek, egyéb projektek és horizontális támogatás) áttekintése 

Megjegyzés: Leállított megbízások: felfüggesztett és törölt megbízások: 
Felfüggesztett: a tagállam vagy a JASPERS által szüneteltetett megbízás. 
Törölt: a tagállam által törölt megbízás. 

Forrás: A Számvevőszék elemzése, a JASPERS adatbázisának kivonata alapján (2016. decemberi 
állapot). 

40. Megállapítottuk, hogy a 2007–2013-as programozási időszakban a Bizottság végül a 

tagállamok által benyújtott összes nagyprojekt 14%-ának uniós társfinanszírozását nem 

hagyta jóvá. Örömmel állapítottuk meg, hogy a Bizottság adatbázisában szereplő információk 

szerint a jóvá nem hagyott nagyprojektek többsége (körülbelül 95%) nem részesült előzőleg 

segítségnyújtásban a JASPERS részéről. Ennek többféle oka volt: a projektek méretét 

csökkentették, a projekteket feldarabolták vagy – késedelmek miatt – felfüggesztették, hogy 

majd a következő támogathatósági időszakban kerüljön sor a megvalósításukra. Ritkábban az 

is előfordult, hogy a projektet a Bizottság elutasította vagy a tagállam törölte. 

41. Megállapítottuk azt is, hogy a JASPERS elhalasztott, a korábbi programozási időszakból 

átvitt nagyprojektek (szakaszolt projektek) számára is kezdett támogatást nyújtani. 
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2015 végéig a JASPERS 59 ilyen jellegű megbízást indított el26

42. Azt is megfigyeltük, hogy a JASPERS tovább ösztönözte a tagállamokat, hogy fokozottan 

vegyék igénybe segítségnyújtását a horizontális megbízások és a végrehajtási szakaszban járó 

projektek esetén. 

. Ez ellentétes volt a JASPERS 

azon fő prioritásával, hogy új nagyprojektek kidolgozásához hagyományos tanácsadás révén 

nyújtson segítséget. 

43.  A Bizottság megbízásából 2012 decemberében elvégzett félidős értékelés nyomán a 

JASPERS többek között azt a javaslatot kapta, hogy javítsa stratégiai megközelítését, és tegye 

hivatalossá munkamegállapodását a Bizottsággal. Megállapítottuk, hogy a mögöttes 

kérdések a 2014–2020-as programozási időszakban továbbra is gondot okoznak. 

Jelentős hiányosságok merültek fel az új független minőségvizsgálati funkciónak a 2014–

2020-as programozási időszakra való létrehozása során 

44. A Bizottság 2013 novemberében, a 2014‒2020-as programozási időszakra vonatkozó 

technikai segítségnyújtási stratégiájának keretében független szakértőnek nevezte ki a 

JASPERS-t27

45. A független minőségvizsgálat a JASPERS nagyon fontos új funkciója, és a Bizottság 

szándéka szerint a tagállamoknak alkalmazniuk kellett ezt a nagyprojektek értékeléséhez. 

. Ezt nem előzte meg formális értékelési eljárás. A JASPERS e szerepkörében 

2014-ben az EBB-vel egyetértésben független minőségvizsgálatokat kezdett végezni (első 

ilyen jelentését 2016-ban fejezte be). A Bizottság és a JASPERS különösen az olyan 

nagyprojektek esetében ajánlja a független minőségvizsgálat igénybevételét, amelyeket a 

JASPERS már segített tanácsadással, de igénybe vehető a független minőségvizsgálat olyan 

nagyprojektekhez is, amelyek előzőleg nem részesültek ilyen segítségnyújtásban. 

                                                      

26 E megbízásokból 2016 végéig 58 befejeződött. 

27 A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság által 2013. november 11-én elfogadott, a 2014–
2020-as programozási időszakra vonatkozó technikai segítségnyújtási stratégia. 
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Ezért azt vártuk volna, hogy hivatalosan elfogadjanak belső minőségbiztosítási eljárásokat. 

2017 októberéig azonban nem fogadtak el a JASPERS független minőségvizsgálati folyamatait 

meghatározó eljárásokat. Az egyetlen rendelkezésre álló dokumentum a független 

minőségvizsgálati eljárások kézikönyvtervezete volt. 2017 októberéig a JASPERS nyolc 

független minőségvizsgálati jelentést adott ki, s ezek eredményeképp a Bizottság 

hallgatólagosan jóváhagyta az érintett nagyprojekteket. 

46. A független minőségvizsgálat pártatlanságát biztosítandó a Bizottság előírja, hogy azt a 

JASPERS tanácsadó szolgáltatásaitól funkcionálisan teljesen függetlenül nyújtsák. Ezt a 

tanácsadó és a független minőségvizsgálattal foglalkozó alegységek fizikai elkülönítése révén 

kívánták megvalósítani. A független minőségvizsgálati eljárásokkal kapcsolatban a nekünk 

bemutatott fő dokumentum a független minőségvizsgálati eljárások kézikönyvtervezete volt. 

Ez több olyan rendelkezést tartalmazott, amelyek veszélyeztethették a minőségvizsgálat 

funkcionális függetlenségét. 

47. A Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata arról számolt be, hogy a DG REGIO által végzett 

minőségellenőrzés nem foglalkozott megfelelően a JASPERS tanácsadói, illetve 

minőségvizsgálati részlege közötti esetleges összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdésekkel. 

Az IAS azt javasolja a Regionális Politikai Főigazgatóságnak, hogy elemezze a JASPERS 

tanácsadói és minőségvizsgálati részlegének tényleges és észlelt összeférhetetlenségét, és 

szükség esetén hozzon enyhítő intézkedéseket. 

48. Észrevételeztük azt is, hogy mind a független minőségvizsgálati, mind a tanácsadó részleg 

munkájának jóváhagyásáért ugyanaz az igazgató felel; ez tovább gyengítette a független 

minőségvizsgálati alegység önállóságát. 

49. A független minőségvizsgálat döntő jelentőségű része a nagyprojektek Bizottság általi 

jóváhagyására irányuló eljárásnak. A független minőségvizsgálat tartalmára vonatkozó 

előírásokat a másodlagos jogszabályok tartalmazzák. A Bizottság azonban nem járult 

közvetlenül hozzá a független minőségvizsgálatok lefolytatását szabályozó eljárási 

kézikönyvhöz. A JASPERS nem írt alá a független minőségvizsgálatokra vonatkozó 

munkamegállapodást sem a Bizottsággal. 
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50. A független minőségvizsgálati eljárás különbözik a tanácsadási eljárástól abban, hogy ha 

a Bizottság nem ért egyet valamely független minőségvizsgálattal, akkor neki kell 

bizonyítania, hogy azt jelentős hiányosság jellemzi; szerintünk a Bizottság ezt nehezen tudná 

megtenni, hiszen már nem fér hozzá a vonatkozó dokumentációhoz. Ha a Bizottság nem 

bizonyítja súlyos hibák fennállását, a független minőségvizsgálat három hónap elteltével 

automatikusan elfogadásra kerül. Ilyen esetben a nagyprojektek jóváhagyására irányuló 

bizottsági döntéseket a gyakorlatban a független minőségvizsgálatért felelős JASPERS hozza 

meg. 

51. Ellenőrzésünk időpontjára a JASPERS valamennyi tagállam számára készített szabványos 

munkamegállapodást a független minőségvizsgálatok tekintetében, de a megállapodásokat 

még nem minden tagállam írta alá. 2016 végéig kilenc tagállam írta alá a megállapodást, de 

Románia28

52. Mint azt a 87. és a 90. bekezdésben említjük, a 2014‒2020-as programozási időszak 

nagyprojektjeinek számát és ezek benyújtásának menetrendjét túlságosan derűlátón ítélték 

meg. Hasonlóképpen megállapítottuk azt is, hogy a független minőségvizsgálat tagállamok 

általi igénybevételét ugyancsak túlbecsülték. 2013 decemberében a Bizottság arra számított, 

hogy a kohéziós politika fő kedvezményezettjeinek túlnyomó többsége igénybe fogja venni a 

független minőségvizsgálatot. 2015 júliusában a JASPERS úgy becsülte, hogy az összes 

nagyprojekt hozzávetőlegesen 50%-a esik majd át független minőségvizsgálaton. Konkrét 

becslése szerint 2015-ben 20, 2016-ban 70, 2017-ben pedig 66 nagyprojekt független 

minőségvizsgálatára került volna sor. Valójában a JASPERS 2016 végéig mindössze három 

nagyprojektre vonatkozó független minőségvizsgálati jelentést adott ki; ezt megelőzően e 

három nagyprojekt mindegyike részesült JASPERS-tanácsadásban (és fellépést lezáró 

feljegyzést is kiadtak). 

, a Cseh Köztársaság és Olaszország nem tartozott ezek közé, pedig ezektől 

lehetett a legnagyobb számú nagyprojekt benyújtására számítani. 

                                                      

28 A Romániával kötött munkamegállapodást 2017. április 27-én kötötték. 
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53. A Bizottságnak kezdettől az volt a szándéka, hogy az összes olyan nagyprojektet, amely 

nem veszi igénybe a független minőségvizsgálati eljárást, közvetlenül a Bizottságnak nyújtják 

be, és azok benyújtás utáni értékelési eljáráson esnek át29

A Bizottság nem kötött semmilyen megállapodást a JASPERS-szel a benyújtás utáni értékelés 

tekintetében alkalmazandó munkavégzési szabályokról vagy módszerekről. A JASPERS 

maximális időtartamot – 20 munkanapot – tudott szánni a benyújtás utáni értékelési 

eljárásra. A JASPERS 2016 végéig 28 benyújtás utáni értékelési megbízást teljesített (ebből 

24-et Lengyelország számára), szemben azon saját korábbi becslésével, hogy 90 értékelési 

megbízást fog teljesíteni. 

. 

A JASPERS hatással volt a projektminőségre, a forrásfelhasználásra azonban nem 

54. Igyekeztünk megállapítani, hogy a JASPERS teljesítette-e azon általános célját, hogy 

javítsa a projektek minőségét és felgyorsítsa azok bizottsági vagy tagállami hatósági 

jóváhagyását. E célok elérésének köszönhetően nőhet a gazdasági és társadalmi kohézió és 

javulhat az uniós források felhasználása. 

A JASPERS által biztosított általában átfogó segítségnyújtás hozzájárult a projektek jobb 

dokumentálásához és gyorsabb jóváhagyásához 

55. Általában véve minél korábban kezdődik a JASPERS részvétele, annál nagyobb hatást ér 

el. Az általunk felkeresett négy tagállamban mind a 343 befejezett nagyprojektre vonatkozó 

megbízás tekintetében megvizsgáltuk a fellépést lezáró feljegyzéseket. Vizsgálatunk céljait 

szem előtt tartva a JASPERS kezdeti bevonásának különböző szakaszaival dolgoztunk 

(lásd: 1. háttérmagyarázat

                                                      

29 A benyújtás utáni értékelési eljárás keretében a JASPERS végzi el a nagyprojekt értékelésére 
irányuló munka zömét a Bizottság megbízásából, hogy a Bizottság meghozhassa határozatát. 

). 
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1. háttérmagyarázat. A JASPERS bevonásának különböző szakaszai 

1. A koncepció kialakításának szakasza: a szükségletek azonosítása és prioritási sorrendbe rendezése. 

2. A megvalósíthatósági tanulmányt megelőző szakasz: lehetséges megoldásokat javasolnak az előző 

szakaszban megállapított szükségletekre. 

3. A megvalósíthatósági tanulmány szakasza: kiválasztják a megoldást, amellyel kielégíthetők a 

feltárt szükségletek. A kedvezményezett több lehetőséget azonosít az e szükségletek 

kielégítésére irányuló beruházásra, és megbizonyosodik az egyes lehetőségek fő jellemzőiről és 

várható költségeiről. Szerintünk ez az utolsó szakasz, amelyben a JASPERS részvétele révén 

viszonylag nagy hatást képes gyakorolni a projektre. 

4. Kérelmezési szakasz: a megvalósíthatósági tanulmány alapján kidolgozzák a projekt részleteit. 

A kedvezményezett teljes körű projektkérelmet készít, és felkéri a JASPERS-t, hogy azt az irányító 

hatóságnak vagy a Bizottságnak való benyújtás előtt értékelje vagy vizsgálja felül. 

5. Végrehajtási szakasz: a projekt fizikai végrehajtása. Rendszerint a projekt irányító hatósági vagy 

bizottsági jóváhagyását követi. 

56. Megállapításunk szerint a JASPERS bevonására főként a projektek megvalósíthatósági 

tanulmányt megelőző szakaszában (15%) és a megvalósíthatósági tanulmány szakaszában 

(52%) került sor. Az ellenőrzés során a nemzeti hatóságok és az ellenőrzött JASPERS-

megbízások kedvezményezettjei – a Máltán vizsgált megbízások kivételével – úgy 

nyilatkoztak, hogy a JASPERS bevonására általában a projekt kidolgozásának kellően korai 

szakaszában került sor. 

57. A JASPERS tevékenységeire irányuló elemzésünk során 13 olyan területet azonosítottunk, 

ahol a JASPERS segítségnyújtást kínál30

                                                      

30 A 13 támogatott terület közé tartozik többek között: költség-haszon elemzés, verseny és állami 
támogatás, közbeszerzés, a projektek költségbecslése, kockázat- és érzékenységelemzés, a 
projektek végrehajtása és struktúrái, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti kérdések, 
támogatási és finanszírozási kérdések, valamint a projektkérelmezési formanyomtatvány. 

. Az általunk felkeresett négy tagállamban elvégzett, 

343 nagyprojektre vonatkozó megbízás fellépést lezáró feljegyzéseinek vizsgálata során azt 
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állapítottuk meg, hogy a JASPERS a következő öt területen nyújtott leggyakrabban segítséget 

(csökkenő gyakorisági sorrendben): megvalósíthatósági tanulmány, projektkérelmezési 

formanyomtatvány, költség-haszon elemzés, környezeti kérdések, valamint támogatási és 

finanszírozási kérdések. Megállapítottuk, hogy a JASPERS saját belső eljárási kézikönyve 

szerint bizonyos területeken csak korlátozottan nyújthat segítséget (ilyen például a 

közbeszerzés). Azt is megállapítottuk, hogy a tagállamok korlátozásokat határoztak meg azzal 

kapcsolatban, hogy a JASPERS mit tehet az állami támogatások területén: Máltán például 

külön szerv tevékenységi területe az állami támogatások, ezért ezzel a területtel a JASPERS 

Máltán gyakorlatilag soha nem foglalkozik. 

58. Az általunk ellenőrzött 20 nagyprojektből álló mintában (lásd: II. melléklet

59. Megállapítottuk, hogy a 20 nagyprojektet tartalmazó ellenőrzési mintánkban szereplő 

JASPERS-megbízások (lásd: 

) a JASPERS a 

következő területeken nyújtott a leggyakrabban támogatást: kérelmezési 

formanyomtatványok felülvizsgálata; általános javaslatok és megvalósíthatósági 

tanulmányok ellenőrzése; költség-haszon elemzések; környezeti kérdések. Megállapításunk 

szerint a JASPERS általában átfogó segítséget nyújtott, és hozzájárult a projektdokumentáció 

minőségéhez. Ez tükrözte a JASPERS azon politikáját, hogy tekintet nélkül arra, hogy mikortól 

vonják be, több területet átfogóan nyújt segítséget. Ezt az észrevételt mind a megbízások 

kedvezményezettjei, mind összehangolt ellenőrzéseink során a horvát, illetve lengyel legfőbb 

ellenőrző intézmények is megerősítették. Ezenfelül megfigyeltük, hogy az általunk 

ellenőrzött megbízások kedvezményezettjeinek többsége külső tanácsadó cégek 

támogatását vette igénybe, olyan területek vonatkozásában is, amelyeken a JASPERS gyakran 

nyújt tanácsadást. 

II. melléklet) rendszerint tovább tartottak, ha a JASPERS-t a 

projekt korai szakaszában vonták be. Kivételt képezett a közúti ágazat: itt azok a megbízások 

tartottak tovább (átlagosan 1688 napig), amelyek esetében a JASPERS-t később, a 

kérelmezési szakaszban vonták be, nem pedig azok, amelyeknél a JASPERS bevonása 

korábban, a megvalósíthatósági tanulmány szakaszában történt (ezek átlagosan 834 napig 

tartottak). 
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60. Arra lehet számítani, hogy a megbízások tovább tartanak abban az esetben, ha a 

JASPERS-t korán vonják be. A JASPERS részvételének ugyanakkor csökkentenie kell a projekt 

bizottsági jóváhagyásához szükséges időt. Megállapításunk szerint mintánk azon projektjei 

esetében, ahol a JASPERS-t a kérelmezési szakaszban vonták be, a bizottsági jóváhagyás 

207 napot vett igénybe, míg azoknál a projekteknél, amelyekbe korábban, a 

megvalósíthatósági tanulmány szakaszában vonták be a JASPERS-t, a projektek jóváhagyási 

ideje 205 nap volt, vagyis gyakorlatilag nem csökkent. Ha a JASPERS-t a megvalósíthatósági 

tanulmány előtti szakaszban vonták be, a jóváhagyás ideje jelentősebb mértékben, 

183 napra csökkent. 

61. A felkeresett négy tagállam JASPERS-segítségnyújtásban részesülő nagyprojektjei 

esetében a Bizottság határozata leggyorsabban (átlagosan 126 nap alatt) Máltán született 

meg. A JASPERS az általunk ellenőrzött összes máltai nagyprojektet segítségnyújtásban 

részesítette, és a felkeresett három másik tagállamtól eltérően e nagyprojektek közül 

néhányat a Bizottság informálisan felülvizsgált a kérelem hivatalos benyújtása előtt. 

A mintánkban szereplő, segítségnyújtásban részesülő nagyprojektekből a horvátországi 

projektek esetében tartott a legtovább (281 napig) a bizottsági határozat megszerzése. 

62. A Bizottság és a JASPERS adatbázisaiban foglalt információk alapján a 2007–2013-as 

programozási időszak során jóváhagyott összes nagyprojekt tekintetében értékeltük, hogy 

azok a nagyprojektek, amelyek JASPERS-segítségnyújtásban részesültek, gyorsabban kapták-

e meg a Bizottság jóváhagyását. Megállapítottuk, hogy az olyan nagyprojektekre vonatkozó 

határozatokat, amelyek JASPERS-segítségnyújtásban részesültek, átlagosan 22%-kal 

gyorsabban adták ki, mint az olyan projektekre vonatkozó határozatokat, amelyek nem 

részesültek ilyen segítségnyújtásban31. Ezt az észrevételt az összehangolt ellenőrzés során a 

horvát és a lengyel legfőbb ellenőrző intézmény is megerősítette. Ez a hatás az energia- és a 

szilárdhulladék-ágazatban volt a legszembetűnőbb (lásd: 4. ábra

                                                      

31 A JASPERS segítségnyújtásában részesülő nagyprojekteknél átlagosan 198 napra volt szükség (a 
megszakítások idejének levonásával), míg a segítségnyújtásban nem részesülő nagyprojektek 
esetében ez az időtartam 255 nap volt. 

). 
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4. ábra. 

 

A nagyprojektekre vonatkozó határozatok Bizottság általi elfogadásához szükséges 

idő a 2007–2013-as programozási időszak alatt (ágazatonként) 

1 Az eltelt napok száma, a megszakítások idejének levonásával. 
Forrás: A Bizottság SFC adatbázisának számvevőszéki elemzése (2017. április 6-i állapot). 

63. Azt vártuk volna, hogy a JASPERS-segítségnyújtásnak köszönhetőn javul a 

projektkérelmek minősége, és ezáltal kevésbé lesz szükség arra, hogy a projekteket a 

Bizottság a jóváhagyási eljárás során megszakítsa. A 2007–2013-as programozási időszak 

alatt a közutak kivételével valóban ez volt a helyzet valamennyi ágazatban: a közutaknál 

azonban annyira negatív volt a kép, hogy emiatt a segítségnyújtásban részesülő, illetve nem 

részesülő projektek megszakításainak átlagos száma az összes ágazatot tekintve hasonló 

szinten mozgott. A részleteket az 5. ábra
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5. ábra. 

 

A megszakítások átlagos száma a 2007–2013-as programozási időszak alatt 

Forrás: A Bizottság SFC adatbázisának számvevőszéki elemzése (2017. április 6-i állapot). 

64. A 2007–2013-as programozási időszakban a segítségnyújtásban részesülő projektek 

jóváhagyásának eljárása ugyan gyorsabb volt, mint a segítségnyújtásban nem részesülőké, 

ám a Bizottságnak csak a segítségnyújtásban részesülő nagyprojektek körülbelül 15%-át 

(513-ból 76), az abban nem részesülőknek pedig csak 7%-át (463-ból 31) sikerült jóváhagynia 

a projektkérelem beérkezését követő 90 napos határidőn belül32

                                                      

32 A 2007‒2013-as programozási időszakra vonatkozóan: Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 
41. cikkének (2) bekezdése. A 2014‒2020-as programozási időszakra vonatkozóan: A 
1303/2013/EU rendelet 102. cikkének (1) és (2) bekezdése. 

. A segítségnyújtásban 

részesülő nagyprojektek esetében a Bizottság átlagosan 198 nappal túllépte 90 napos 

határidejét. Ha a megszakításokat is figyelembe vesszük, a Bizottság a nagyprojekt 

benyújtásának időpontjától számítva átlagosan csaknem egy évvel (342 nap) később adta ki 

határozatát. 
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65. A fellépést lezáró feljegyzések további előnyeként ígérkezett, hogy segíthetik a 

nagyprojektekre irányuló kérelmezési eljárás egyszerűsítését: ha a JASPERS részéről a 

feljegyzésben nem merül fel komolyabb probléma, akkor a Bizottság felhasználhatja azt egy 

gyorsabban lezajló jóváhagyási eljárás részeként. Összességében a 2007–2013-as 

programozási időszakban a fellépést lezáró feljegyzéseket a JASPERS-segítségnyújtásban 

részesült nagyprojektek mindössze 29%-a esetében alkalmazták (lásd: 2. háttérmagyarázat

2. háttérmagyarázat. A gyorsított eljárás egyszerűsítő hatása a nagyprojekt-pályázatok kezelésére 

). 

Elemeztük, hogyan befolyásolta a – fellépést lezáró feljegyzéseket felhasználó – gyorsított eljárás a 

JASPERS segítségnyújtásában részesülő nagyprojektekre vonatkozó határozatok bizottsági 

meghozatalához szükséges időt. Megállapításunk szerint a gyorsított eljárás keretében hozott 

határozatok átlagosan 35%-kal gyorsabban születtek meg, mint a gyorsított eljárás alkalmazása nélkül 

hozott határozatok. 

66. A 2014‒2020-as programozási időszak tekintetében a Bizottság 2016 végéig 17, új 

nagyprojektekre vonatkozó határozatot fogadott el a benyújtás utáni értékelési eljárás 

keretében (lásd: 53. bekezdés), és a jóváhagyáshoz szükséges átlagos idő 111 nap volt33

Összességében a JASPERS hatással volt az általunk ellenőrzött nagyprojektek minőségére 

. Ez 

jelentős javulás a 2007–2013-as programozási időszakban tapasztalt helyzethez képest. 

67. Elemeztük, hogy a JASPERS tanácsadási szolgáltatása hogyan befolyásolta a 

nagyprojektek minőségét. Ezt annak értékelésével végeztük el, hogy a tanácsadási 

szolgáltatások milyen hatást gyakoroltak a következőkre: a nagyprojektek tervezett hatóköre 

és outputjai; eredményeik vagy hatásuk; költségeik; végrehajtási határidőik. Az ellenőrzött 

projektjeink több mint felénél a JASPERS eleget tett annak a tagállami kérésnek, hogy már a 

projekt kérelmezési dokumentációjának felülvizsgálásában is részt vegyen 

(lásd: 55. bekezdés). A 3. táblázat

                                                      

33 A megszakítások levonásával. 

 az általunk ellenőrzött valamennyi nagyprojekt 

tekintetében számszerű következtetéseket tartalmaz. 
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3. táblázat. 

 

A JASPERS tanácsadási szolgáltatásainak az ellenőrzött nagyprojektek 

minőségével kapcsolatos egyes paraméterekre gyakorolt hatása 

1 Azon nagyprojektek száma (az összes 20 közül), amelyek az ellenőrzésünk időpontjában már 
kellően előrehaladottak voltak ahhoz, hogy következtetést tudjunk levonni. 
Megjegyzés: 
Nincs hatás: nincs bizonyíték arra, hogy a JASPERS hatásából eredően bármilyen változás történt 
volna az elemzett szempontokat illetően. 
Mérsékelt hatás: bizonyíték van arra, hogy a JASPERS hatásából eredően kisebb változások 
következtek be az elemzett szempontokat illetően. 
Jelentős hatás: egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a JASPERS hatásából eredően lényeges 
(kézzelfogható) változások következtek be az elemzett szempontokat illetően. 
Forrás: A Számvevőszék elemzése, a nagyprojektekre vonatkozó egyedi megbízásokból álló 
ellenőrzési mintánk vizsgálata alapján. 

68. Összességében a legtöbb esetben a JASPERS hatással volt az általunk ellenőrzött 

nagyprojektek minőségével kapcsolatos négy paraméter legalább egyikére. Az általunk 

ellenőrzött nagyprojektek tervezett hatókörére vagy outputjaira nézve azt állapítottuk meg, 

hogy a JASPERS az esetek zömében alig vagy egyáltalán nem gyakorolt hatást. Akadt példa 

azonban arra is, hogy jelentős hatást sikerült elérni. Azt is megállapítottuk, hogy a JASPERS-

segítségnyújtás az általunk ellenőrzött nagyprojektek mintegy kétharmadának tervezett 

költségeire gyakorolt hatást. Többnyire azt állapítottuk meg, hogy a JASPERS alig vagy 

egyáltalán nem fejtett ki hatást az ellenőrzött nagyprojektek tervezett eredményeire vagy 

hatására. Erre a 3. háttérmagyarázatban

3. háttérmagyarázat. A JASPERS által két nagyprojekt tervezett hatókörére, outputjaira, költségére 
vagy eredményeire kifejtett jelentős és mérsékelt hatás: példák Máltáról és Lengyelországból 

 olvasható néhány példa. 

Egy Máltán a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló nemzeti csapadékvíz-kezelési infrastruktúra 

kiépítésére irányuló projekt esetében megállapítottuk, hogy a JASPERS-segítségnyújtás a projekt 

kialakításának és hatókörének olyan jelentős, a csapadékvíz újrahasznosításának csökkenésével járó 

nincs hatás csekély hatás

1 A projektek hatóköre/outputjai 58% 26% 16% 19
2 A projektek költsége 35% 45% 20% 20
3 A projektek eredményei/hatása 63% 32% 5% 19
4 A projektek végrehajtásának ütemezése 95% 5%  - 19

A tervezés alatt elért hatás

Szempont projektek 
mintája1

jelentős 
hatás

nem jelentős hatás
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átdolgozásához vezetett, ami gazdaságilag kevéssé volt indokolható. A JASPERS ehelyett azt 

tanácsolta a projekt tervezőinek, hogy összpontosítsanak a legnagyobb kockázatnak kitett területek 

árvízmentesítési infrastruktúrájára. Ez a projekt tervezett outputja célértékének körülbelül 11%-os 

növekedését váltotta ki (az árvízgyűjtő kapacitás növelése). Ebből adódóan a projekt eredményének 

célértéke, vagyis az árvíztől megvédett lakosok száma körülbelül 226%-kal nőtt. A projekt 

kialakításának és hatókörének jelentős átdolgozása a tervezett projektköltség 62,5 millió euróra való 

leszállítását eredményezte. A máltai hatóságok által feltüntetett eredeti tervezett költség legfeljebb 

70 millió eurót tett ki. 

A Kohéziós Alapnak egy szennyvíztisztító telep építésére irányuló lengyelországi projektje esetében 

megállapítottuk, hogy a JASPERS-segítségnyújtás mérsékelt hatást gyakorolt, a projekt tervezett 

hatókörét az ivóvíz minőségének javítását célzó korszerűsítési munkálatokkal bővítették. E bővítés 

folytán növekedtek a projekt tervezett outputjai és eredményei. Ezenfelül a JASPERS mérsékelt 

hatást gyakorolt a projekt tervezett költségeire is. A JASPERS által nyújtott tanácsadás 

eredményeképpen körülbelül 7,5%-kal nőtt az uniós finanszírozás. A JASPERS arra nézve is nyújtott 

tanácsadást, hogyan optimalizálják az építési munka felügyeletét a projekt megvalósítása során. 

69. Többnyire azt állapítottuk meg, hogy a JASPERS nem gyakorolt hatást az ellenőrzött 

nagyprojektek végrehajtásának tervezett menetrendjére (lásd: 3. táblázat

70. Elemeztük azt is, hogy milyen mértékben sikerült ténylegesen elérni a projekt tervezett 

minőségi paramétereit. Azon nagyprojektek esetében, amelyek előrehaladottsága lehetővé 

tette következtetéseket levonását, azt állapítottuk meg, hogy a legtöbb outputmutató 

esetében teljes mértékben vagy részben elérték a célértékeket. Csak a projektek 40%-a 

esetében sikerült maradéktalanul megvalósítani az eredményeket. A projektek több mint 

fele esetében túllépték a költségvetést. Az általunk ellenőrzött összes nagyprojekt 

késedelmet szenvedett, mégpedig a támogatási megállapodásban meghatározott eredeti 

befejezési határidőhöz képest átlagosan 22 hónapnyit. A részleteket a 

). 

4. táblázat mutatja 

be. Nem találtunk azt alátámasztó bizonyítékokat, hogy akár ezek a késedelmek, akár a 

költségvetés-túllépések a JASPERS-szel lettek volna kapcsolatba hozhatóak. 
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4. táblázat. 

 

A minőségi paraméterekhez kapcsolódó projektmutatók célértékeinek 

tényleges elérése 

1 Azon nagyprojektek száma (az összesen 20-ból), amelyek ellenőrzésünk időpontjában 
már voltak annyira előrehaladottak, hogy következtetést tudjunk levonni. 
Forrás: A Számvevőszék elemzése, a nagyprojektekre vonatkozó egyedi megbízásokból álló 
ellenőrzési mintánk vizsgálata alapján. 

71. A nagyprojektek ellenőrzési mintáján túlmenően három egyéb projekthez kapcsolódó 

megbízást is részletesen ellenőriztünk. Megfigyelésünk szerint a JASPERS egyik esetben sem 

gyakorolt jelentős hatást a projektek hatókörére, outputjaira, eredményeire, hatására, 

költségére vagy befejezési határidejére, egy horvátországi projekt kivételével. E projekt 

esetében a JASPERS-segítségnyújtás hozzájárult az új berendezések hatékony használatához 

(és ily módon a projekt tervezett hatékonyságához). 

72. A kedvezményezettek és a nemzeti hatóságok mindhárom megbízás esetében általában 

megfogadták a JASPERS tanácsait. Megállapításunk szerint azonban nem álltak rendelkezésre 

megfelelő mechanizmusok ahhoz, hogy a kedvezményezettek, a nemzeti hatóságok, a 

JASPERS és a Bizottság megfelelően cseréljen információt arról, hogyan hasznosítható a 

legjobban a JASPERS által az egyéb projektekhez biztosított tanácsadás. Az általunk elemzett 

három projektnél egy esetben sem csatoltak az illetékes nemzeti hatóságnak benyújtott 

projektkérelemhez fellépést lezáró feljegyzést, pedig a JASPERS kiadott ilyet. 

73. Végezetül értékeltük, hogy a JASPERS segítségnyújtásában részesülő nagyprojekteknél 

kisebb valószínűséggel merültek-e fel hibák, mint az abban nem részesülő projekteknél. 

Ennek kapcsán visszanyúltunk a 2014-ben és 2015-ben végzett szabályszerűségi 

ellenőrzésünk eredményeihez, amelynek során valamennyi tagállamra kiterjedően 

68 nagyprojekt szabályszerűségi ellenőrzését végeztük el: a nagyprojektek közül 34-et 

nem részben
teljes 

mértékben
projektek 
mintája1

1 A projektek hatóköre/outputjai  - 20% 80% 10
2 A projektek költsége 54%  - 46% 11
3 A projektek eredményei/hatása 20% 40% 40% 5
4 A projektek végrehajtásának 100%  -  - 19

Szempont
Elérték a projektre vonatkozó mutatók célértékeit?
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részesített segítségnyújtásban a JASPERS, 34-et pedig nem. A JASPERS segítségnyújtásában 

részesülő projekteknél összességében ritkábban észleltünk hibákat, mint az abban nem 

részesülő projekteknél: (az előbbi projektek 44%-a, az utóbbiak 56%-a tartalmazott hibákat.) 

74. A szabályszerűségi ellenőrzés időpontjában e 20 nagyprojektből 12 volt annyira 

előrehaladott, hogy elemezni tudjuk, sikerült-e ténylegesen elérni az output- és 

eredménymutatóikra vonatkozó célértékeket. Megállapításunk szerint a JASPERS 

segítségnyújtásában részesülő projektek esetében a mutatók célértékeinek 50%-át elérték, 

az abban nem részesülő projektek esetében viszont a mutatók célértékeinek mindössze 25%-

át érték el. 

A JASPERS az ellenőrzött projektek esetében nem tudott hatást gyakorolni az uniós 

források felhasználására 

75. Arra számítottunk, hogy a JASPERS – különösen a bizottsági határozathozatal 

felgyorsítása révén – javítja a felhasználást. Ellenőrzésünk időpontjában az ellenőrzött 

20 nagyprojektből 19 volt annyira előrehaladott, hogy elemezni tudjuk, sikerült-e a JASPERS-

nek jelentős hatást gyakorolnia az uniós források felhasználására. Az ellenőrzött esetekben 

azonban nem találtunk bizonyítékot arra, hogy a JASPERS ilyen hatást gyakorolna. 

76. Ennek főként az volt az oka, hogy a projektek szintjén késedelmek merültek fel (az 

ellenőrzött nagyprojektek esetében átlagosan 22 hónapos csúszás volt tapasztalható). A 

projektek több mint egyharmadát részben el kellett halasztani a következő programozási 

időszakra (lásd: 41. bekezdés

77. A felhasználásra gyakorolt hatás hiányának másik oka a nagyprojektek esetében a 

kiadások elszámolásának rendszere volt. Az uniós forrásból történő megtérítésre jogosult 

költségeket bejelentik („igazolják”) a Bizottságnak, amely ezt követően megtéríti azokat a 

tagállamnak. A 2007–2013-as programozási időszak kezdetétől 2009-ig a tagállamok 

nagyprojektek tekintetében csak az adott projekt bizottsági jóváhagyása után számolhattak 

). 
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el költségeket. 2009-től kezdődően34

78. Az általunk ellenőrzött nagyprojektek közül sokan éltek ezzel a szabállyal: az ellenőrzött 

projektek 53%-a esetében már a Bizottság határozathozatala előtt benyújtottak 

elszámolható kiadásokat. Ezekben az esetekben az első költségelszámolástól a bizottsági 

határozathozatalig átlagosan 23 hónap telt el. 

 azonban a jogszabály megengedi a tagállamoknak, 

hogy a projektek nemzeti szintű jóváhagyása után, de még a Bizottság határozathozatala 

előtt számoljanak el költségeket. Ilyen forgatókönyv esetén a JASPERS közreműködése 

semmilyen hatással nincs a felhasználásra, mivel a pénzt a JASPERS-segítségnyújtástól 

függetlenül elköltik e projektekre, kivéve ha a Bizottság elutasítja a nagyprojektre vonatkozó 

kérelmet. 

A JASPERS által a tagállamok adminisztratív kapacitására gyakorolt hatás egyelőre nem 

eredményezett a JASPERS-segítségnyújtástól való nagyobb fokú függetlenséget 

79. Igyekeztünk feltárni, hogy a JASPERS teljesítette-e azon másik célját, hogy növelje a 

tagállamok projekt-előkészítési, -jóváhagyási és -végrehajtási adminisztratív kapacitását. Ha 

e célt sikerült volna elérni, akkor a tagállamok hasznosították volna a későbbi projektekben 

és programozás során a már megszerzett tapasztalatokat, és kevésbé szorultak volna rá a 

Bizottság által biztosított technikai segítségnyújtásra (ideértve a JASPERS-t is). 

A JASPERS 2012 óta fokozottabban összpontosít a tagállamok adminisztratív kapacitásának 

fejlesztésére 

80. A Bizottság által 2005-ben kiadott elvi dokumentum azt irányozta elő, hogy a JASPERS-t 

két év elteltével felülvizsgálják A Bizottság tehát átmeneti eszköznek tekintette a JASPERS-t, 

amely segít fejleszteni a tagállamok uniós források kezelésére, valamint a projektek uniós 

                                                      

34 A Tanács 2009. április 7-i 284/2009/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes 
rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 94., 2009.4.8., 10. o.). 
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követelményeknek megfelelő előkészítésére és végrehajtására irányuló adminisztratív 

kapacitását. Az elvi dokumentum azt is előirányozta, hogy a JASPERS egyes esetekben tegyen 

ajánlatokat az érintett tagállamoknak arra nézve, hogyan növelhetik adminisztratív 

kapacitásukat, például azzal, hogy végrehajtó egységeket hoznak létre a 

projektmenedzsment céljára. 2012-ig nem született olyan más dokumentum, amely 

részletesebben meghatározta volna, hogy milyen intézkedések meghozatalát várják a 

JASPERS-től a tagállamok adminisztratív kapacitásának fejlesztése érdekében. 

81. A JASPERS csak a Bizottság értékelő jelentésének 2012-es kiadása után hozta létre a 

JASPERS projekttanácsadási műveleteit kiegészítő, a tagállamokat adminisztratív kapacitásuk 

kiépítésében jobban támogató hálózatépítési platformot. Ezt a JASPERS tudásmegosztással 

és célzott kapacitásépítő tevékenységek végrehajtásával, valamint a bevált gyakorlatok 

elterjesztésének és a tagállamok közötti tapasztalatcserének az előmozdításával kívánta 

elérni. 

82. A 2014‒2020-as programozási időszakra vonatkozóan a Bizottság és az EBB úgy 

döntöttek, hogy bővítik a JASPERS hálózatépítési platformjának kapacitásépítő 

tevékenységeit. Ennek eredményeképpen a JASPERS 2014-ben hálózati és 

kompetenciaközpontot hozott létre, amely részleg azt tűzte ki elsődleges céljául, hogy 

tovább fokozzák a nemzeti hatóságoknak és a projektkedvezményezetteknek címzett 

kapacitásépítő tevékenységeket. 

A tagállamok továbbra is szívesen veszik igénybe a JASPERS támogatását adminisztratív 

kapacitásaik fejlesztéséhez 

83. Az általunk ellenőrzött összes egyedi projektmegbízás esetében mind a nemzeti 

hatóságok, mind a kedvezményezettek úgy nyilatkoztak, hogy a JASPERS kedvezően hatott az 

adminisztratív kapacitásukra, bár néhányan állításuk szerint továbbra is nagymértékben 

támaszkodnak a JASPERS segítségnyújtására. Ezt az összehangolt ellenőrzés során a horvát és 

a lengyel legfőbb ellenőrző intézmény is észrevételezte. A nemzeti hatóságok és a 

kedvezményezettek mindazonáltal nem tudtak azt alátámasztó bizonyítékokkal szolgálni, 

hogy ténylegesen fennállt ilyen hatás. 
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84. Kilenc 2008 és 2014 között elindított, stratégiai potenciállal bíró horizontális megbízást is 

ellenőriztünk. Meg tudtuk erősíteni, hogy a megbízások 33%-a (9 megbízásból 3) valóban 

jelentős stratégiai hatással járt, további 22%-uk pedig (a 9 megbízásból 2) csekélyebb hatást 

gyakorolt. A fennmaradó 45% esetében (a 9 megbízásból 4) semmilyen stratégiai hatást nem 

tártunk fel. Ezek közül hat esetben azonban nem tudtunk arra vonatkozó bizonyítékot találni, 

hogy a JASPERS hatást gyakorolt volna az adminisztratív kapacitásra. A fennmaradó három 

esetben a JASPERS csekély hatást gyakorolt (elsősorban a nemzeti hatóságok és a 

kedvezményezettek szintjén) (lásd: 4. háttérmagyarázat

4. háttérmagyarázat. Személyzeti fluktuáció miatt a JASPERS csekély hatással volt a tagállami 
adminisztratív kapacitásra: egy máltai példa 

). 

Az általunk Máltán ellenőrzött stratégiai jelentőségű horizontális megbízások egyikének az volt a 

célja, hogy növelje az irányító hatóságnak a bevételtermelő projektek egyes szempontjainak 

elemzésére (pl. költség-haszon elemzés) és nyomon követésére irányuló kapacitását. Azt 

tapasztaltuk, hogy a JASPERS-segítségnyújtásnak szerepe volt a máltai hatóságok, a 

kedvezményezettek és egy magántanácsadó javára történő tudásátadásban. Megállapítottuk 

azonban azt is, hogy a kapacitás a 2014–2020-as programozási időszakban nem fejlődött tovább, 

mivel az irányító hatóság valamennyi, a 2007–2013-as programozási időszakban költség-haszon 

elemzéseket végző munkatársa időközben más intézményekhez került át. Ebből adódóan a JASPERS 

2016 végén jóváhagyta a máltai hatóságok azon kérését, hogy indítson hasonló megbízást az új 

programozási időszakban is, „Kapacitásépítés és támogatás a költség-haszon elemzésre vonatkozó 

útmutatások frissítéséhez” címmel. 

85. A JASPERS kapacitásépítési intézkedéseinek illeszkedniük kellett volna a Bizottság által 

végrehajtott kapacitásépítési intézkedések keretébe. A 2007–2013-as programozási 

időszakban azonban a Bizottság saját kapacitásépítési intézkedései főként reaktív lépésekből 

álltak. A 2014–2020-as programozási időszakban azonban a Bizottság megfigyelésünk szerint 

proaktívabb és összehangoltabb megközelítést tett magáévá. 2013 novemberében technikai 

segítségnyújtási stratégiát dolgozott ki, és létrehozott egy külön kapacitásépítési egységet. 

A technikai segítségnyújtási stratégiában azonban nem találtunk utalást arra, hogy létezne 

bármilyen koordináció a közvetlenül a Bizottság által nyújtott külön kapacitásépítési 

tevékenységek, illetve a JASPERS ilyen jellegű tevékenységei között. 
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A JASPERS-tevékenységek tervezése, monitoringja és értékelése terén fennálló jelentős 

hiányosságok veszélyeztetik a kezdeményezés sikeres működését 

86. Igyekeztünk azonosítani, hogy a JASPERS-kezdeményezés tervezési, monitoring- és 

értékelési rendszerét átfogóan határozták-e meg és ennek megfelelően hajtották-e végre. Ha 

a rendszert megfelelően hozták volna létre, akkor elegendő információnak kellene az 

irányító bizottság és különösen a Bizottság rendelkezésére állnia a JASPERS teljesítményéről 

ahhoz, hogy az el tudja végezni a JASPERS tevékenységének szükséges módosításait, és meg 

tudja határozni annak jövőbeli irányát. A rendszernek lehetővé kell tennie annak nyomon 

követését, hogy kellő időben elérik-e a JASPERS operatív célkitűzéseit, valamint annak 

értékelését, hogy az összességében milyen hatást gyakorol. Lehetővé kell tennie annak 

vizsgálatát is, hogy a kezdeményezés pénzgazdálkodása gondos-e. 

Jelentős hiányosságokat állapítottunk meg a JASPERS-tevékenységek tervezésében 

87. A 2007–2009-es időszak, illetve 2014–2016 között a JASPERS munkatársainak átlagos 

létszáma 73%-kal nőtt, hogy a JASPERS meg tudjon birkózni a várható munkaterheléssel (a 

JASPERS munkatársaira vonatkozó részletes adatokért lásd: 1. táblázat

88. A JASPERS munkaerő-szükségletének tervezéséhez a Bizottság becslései kulcsfontosságú 

alapinformációk. A Bizottság a nagyprojektek várható számát a tagállamok által szolgáltatott 

információk alapján becsüli meg. Ez az információ felöleli mind az új nagyprojekteket, mind 

azon elhalasztott nagyprojekteket, amelyeket át kell vinni a korábbi programozási időszakból 

(szakaszolt projektek). Lengyelország kivételével egyetlen tagállam sem nyújtott be az általuk 

előre jelzett számot akár csak megközelítő számú kérelmet. A 2014-től 2016-ig terjedő 

időszakra vonatkozó, tagállamok szerinti bontást lásd: 

). A létrejött (tehát 

nem elutasított, felfüggesztett vagy törölt) JASPERS-megbízások teljes száma egyik időszakról 

a másikra körülbelül 32%-kal csökkent. Véleményünk szerint ezt főként az okozta, hogy a 

Bizottság túlságosan optimistán becsülte meg, hogy a 2014–2020-as programozási 

időszakban hány nagyprojektet milyen menetrend szerint fognak benyújtani (a független 

minőségvizsgálatot illetően lásd még: 52. bekezdés). 

6. ábra). 
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6. ábra. 

 

A tervezett és ténylegesen benyújtott nagyprojektek 2014-től 2016 végéig 

tagállamonként 

Forrás: az Európai Bizottság adatai. 

89. A Bizottság 2015 januárjában úgy becsülte, hogy a 2014–2020-as programozási időszak 

alatt 582 nagyprojektre vonatkozó kérelmet fognak benyújtani, amelyek közül 478 új 

nagyprojektekre vonatkozik majd. A nagyprojektekre vonatkozó 582 (478 új) kérelemből 349 

(262 új) benyújtását 2016 végéig várták35. 2017. április 19-ig azonban mindössze 76 (45 új) 

nagyprojekt benyújtására került ténylegesen sor. E 45 (új) benyújtott kérelemnek csupán 

egyharmada részesült JASPERS-tanácsadásban (lásd: 7. ábra

                                                      

35 Összehasonlításképpen: a Bizottság a 2007–2013-as programozási időszakban 972 nagyprojekt 
tekintetében hozott kedvező határozatot. 
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7. ábra. 

 

A benyújtott új nagyprojektek mennyiségére vonatkozó túlzottan optimista 

előrejelzések 

Forrás: a Számvevőszék elemzése, a Bizottság által szolgáltatott információk alapján. 

90. Noha a Bizottság saját tapasztalata alapján tisztában volt azzal, hogy a tagállamok elég 

optimista előrejelzéseket adtak, megállapításunk szerint mégsem igazította ki ezeket 

megfelelően a JASPERS munkaerő-tervezése szempontjából. A munkatársak teljes létszáma36 

2006 és 2013 között általában arányban állt a nagyprojektekre vonatkozó, elvégzett 

tanácsadási megbízások számával. 2014-től kezdődően a munkatársak létszáma tovább nőtt, 

a nagyprojektekre vonatkozó, összes elvégzett tanácsadási megbízás éves száma viszont 

lényegesen csökkent (lásd: 8. ábra

                                                      

36 Teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezve. 
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8. ábra. 

 

A nagyprojektekre vonatkozó, elvégzett JASPERS-megbízások és a JASPERS teljes 

munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezett munkaerő-állományának alakulása 2006–2016-

ban 

Forrás: A Számvevőszék elemzése, a JASPERS adatbázisából származó adatok alapján (2016. 

decemberi állapot). 

Jelentős hiányosságokat állapítottunk meg a JASPERS-tevékenységek monitoringjában 

91. A 2006-os egyetértési megállapodás ugyan tartalmazott célkitűzéseket a JASPERS 

tekintetében, ám ezekhez kapcsolódó mutatókat vagy számszerű célértékeket nem szabott 

meg. A JASPERS irányító bizottsága csak 2008 októberében hagyott jóvá érdemi javaslatot a 

teljesítménymutatók és a beszámolás jellegére és gyakoriságára nézve. A javaslat 

10 teljesítménymutatóból és 10 tematikus statisztikából állt37

                                                      

37 A 10 teljesítménymutatót 5 fő teljesítménymutatóra és 5 kiegészítő teljesítménymutatóra 
osztották fel. Az 5 fő teljesítménymutató a következő volt: „befejezett JASPERS-fellépések 
száma”; „a JASPERS által támogatott és a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságnak 
benyújtott projektkérelmek száma”; „a JASPERS-fellépések előrehaladása a projektciklus során”; 

; az irányító bizottság azonban 
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ténylegesen csak 4 teljesítménymutatóról (3 output- és 1 eredménymutató) kapott 

beszámolót. 

92. Az általunk felkeresett négy tagállamban a nemzeti hatóságok csak a JASPERS cselekvési 

terveinek és a segítségnyújtásban részesülő projekteknek az előrehaladására nézve végeztek 

monitoringot, de még így is azt állapítottuk meg, hogy a JASPERS cselekvési tervekből több 

megbízás hiányzott, vagy azokat olyan módon hozták létre, hogy az gátolta a monitoringot 

(lásd: 5. háttérmagyarázat

5. háttérmagyarázat. Az, hogy nem részletezték a megbízást, gátolta a JASPERS monitoringját 
Horvátországban 

). A JASPERS adminisztratív kapacitásra gyakorolt hatását nem 

értékelték. 

Több esetben azt állapítottuk meg, hogy a JASPERS egyértelmű hatókör- és menetrend-meghatározás 

nélküli, mindenre kiterjedő, részletezés nélküli horizontális megbízásokat hozott létre, hogy azok 

keretében vegyes, eseti jellegű tevékenységeket lehessen végezni, megfelelő előzetes hatókör-

meghatározás nélkül. A horvát legfőbb ellenőrző intézmény arról számolt be, hogy ez a gyakorlat 

kedvezőtlenül hatott a JASPERS-tevékenységek nemzeti szintű projekt- és eredménymonitoringjára, 

93. A JASPERS az outputjainak monitoringja során az elvégzett megbízások számára 

összpontosított. A független minőségvizsgálatok és a benyújtás utáni értékelések kivételével 

valamennyi megbízástípus esetében ez volt a helyzet; megállapítottuk azonban, hogy a 

célértékeket, amelyeket a JASPERS irányító bizottsága csak 2010-ben vezetett be, nem 

definiálták egyértelműen, vagy azok teljességgel hiányoztak. A JASPERS által az eredmények 

nyomon követésére és az azokról az irányító bizottság felé történő beszámolásra 

ténylegesen használt fő mutató a nagyprojektek bizottsági jóváhagyásához szükséges idő. A 

JASPERS ezt a mutatót a segítségnyújtásában nem részesülő nagyprojektekkel való éves 
                                                                                                                                                                      

„a kedvezményezettek visszajelzései” és „a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság 
visszajelzései”. Az 5 kiegészítő teljesítménymutató a következő volt: a megbízás kezdete és 
befejezése között eltelt idő; a JASPERS által támogatott és nem támogatott projektek 
jóváhagyásához szükséges idő; a fellépések egy szakértőre jutó száma; a befejezésig felmerülő, 
egy fellépésre jutó költség; az irányító hatóság visszajelzései. A 10 tematikus statisztika a 
JASPERS hatékonyságára vonatkozó olyan tényezőket vizsgált, mint a felhasznált erőforrások 
költsége országonként és alágazatonként, a JASPERS által támogatott fellépések száma és a 
JASPERS-fellépés befejezésétől a támogatási kérelem benyújtásáig eltelt idő. 
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összehasonlító elemzéshez (benchmarking) használta fel, noha további elemzést ágazati 

szinten nem végzett. Megállapítottuk továbbá, hogy ezt a mutatót a nemzeti hatóságok által 

jóváhagyott egyéb projektek tekintetében nem alkalmazták, annak ellenére, hogy az irányító 

bizottság ezt irányozta elő. Nem találtunk bizonyítékot arra sem, hogy sor került volna egyéb 

projektekre vonatkozó egyedi JASPERS-megbízások vagy horizontális/stratégiai tanácsadási 

megbízások, független minőségvizsgálatok és benyújtás utáni értékelések eredményeinek 

monitoringjára. 

94. Az egyetlen olyan eredménymutatón kívül, amelyről az irányító bizottságnak 

beszámoltak, három további, nagyprojektekre vonatkozó eredményorientált mutatót 

találtunk. E három mutató alakulásáról csak egyszer, 2016 júniusában számoltak be az 

irányító bizottságnak, a 2008-cal kezdődő teljes időszakra nézve. Ezeket a mutatókat 

„visszajelzési formanyomtatványok” segítségével mérték, amelyeket a JASPERS-tanácsadás 

kedvezményezettjeinek kellett kitölteniük. A válaszadási arány alacsony volt, az eredmények 

pedig a JASPERS-megbízások valamennyi típusát tekintve túlnyomórészt pozitívak voltak, 

ezért az eljárást leállították. 

95. Nem azonosítottunk olyan teljesítménymutatót vagy statisztikát, amely a JASPERS által a 

tagállamok adminisztratív kapacitására gyakorolt hatás monitoringjával lett volna 

kapcsolatos. Ezzel e szemponttal ráadásul egyik monitoringjelentés sem foglalkozott. 

A JASPERS értékelései a kezdeményezés folytatását tartják kívánatosnak, de az észlelt 

hiányosságok kezelésével 

96. Az EBB 2010-ben elvégezte a JASPERS-kezdeményezésben játszott szerepének 

értékelését. Az erről szóló jelentést megkapta az irányító bizottság és a Bizottság. 2012-ben a 

JASPERS-szel kapcsolatban egy másik értékelésre is sor került a Bizottság megbízásából; a 

Bizottság ezt az értékelést egyenértékűnek tekintette a 2007‒2013-as programozási időszak 

tervezett, de elhalasztott félidős értékelésével (lásd: 23. bekezdés). Mindkét értékelés a 

JASPERS outputjaival, eredményeivel és általános hatásával foglalkozott. Az EBB 2010-es 

értékelése ellentmondásos elemekről számolt be a JASPERS eredményein belül. Leszögezte 

például, hogy a legtöbb JASPERS-megbízás semmilyen befolyást nem gyakorolt a projektek 
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fizikai formájára, és így a projektek mögöttes minőségére sem. Ha azonban valóban javult a 

projekt minősége, ez általában további késedelmekhez vezetett, ami negatív hatást 

gyakorolt az uniós források felhasználására. Továbbá, a kezdeményezés súlypontjának az 

érett, indításra kész projektek előállítására való áthelyezése révén – azaz egy olyan 

hangsúlyáthelyezés révén, amellyel a felhasználást kívánták előmozdítani – a kezdeményezés 

távolabb került kapacitásépítési céljától. Az EBB-értékelés általános következtetése a 6. 

háttérmagyarázatban

6. háttérmagyarázat. Az EBB-értékelés általános következtetése 

 olvasható. 

„… egy hivatalos igényfelmérés alapján felül kell vizsgálni a kezdeményezés prioritásait, a Banknak 

pedig – szerepét az eddig szerzett operatív tapasztalatai tükrében felülvizsgálva –el kell döntenie, 

hogy jó hírnevét megőrizve, a szűkös és értékes erőforrások optimális felhasználásával folytatja-e 

részvételét, és ha igen, milyen formában. Az összegyűjtött bizonyítékokból annyi egyértelműen 

kitűnik, hogy a kezdeményezés teljesen indokolt, és potenciálisan még sok a tennivalója." 

97. A két értékelés egyike sem ölelte fel a JASPERS által az egyéb projektekre vonatkozó 

egyedi megbízások tekintetében nyújtott teljesítményt. A legutóbbi, a Bizottság által 2012-

ben elvégzett értékelés a projektminőségre gyakorolt hatással kapcsolatos fő JASPERS-

célkitűzésre vonatkozóan tartalmazott információkat. Az AECOM szerint „a JASPERS 

kezdeményezés jelentős értéket képviselt a tagállamok számára a projektek és a 

finanszírozási kérelmek kidolgozásában”. Az AECOM javasolta, hogy a „JASPERS folytassa 

működését, hiszen szolgáltatásai iránt továbbra is komoly tagállami igény mutatkozik”38

98. Általánosságban a JASPERS-segítségnyújtás outputjainak, eredményeinek és 

összhatásának értékeléséhez kapcsolódó semmilyen formális eljárásokat nem találtunk a 

négy felkeresett tagállamban. Értékelések tényleges elvégzésére vonatkozóan csak 

. A 

Bizottság 2018 első negyedévére halasztotta a 2014‒2020-as programozási időszak 2017-re 

ütemezett félidős értékelésének megkezdését. 

                                                      

38 A JASPERS értékelése, zárójelentés, 2012. december 13., AECOM. 



54 

 

Lengyelországban találtunk bizonyítékot: a koordináló szerv 2007-ben lebonyolított egy 

felmérést, 2010-ben pedig a Fejlesztési Minisztérium megbízásából végeztek egy értékelést. 

A lengyel legfőbb ellenőrző intézmény az összehangolt ellenőrzés során beszámolt a 

JASPERS-kezdeményezés módszeres nemzeti szintű értékeléseinek hiányról, noha 2012 óta 

léteztek értékelések elvégzésére vonatkozó tervek. 

Csekély mértékben követték nyomon, hogy ténylegesen hogyan használták fel a JASPERS 

által adott tanácsokat 

99. Megállapítottuk, hogy a JASPERS nagyon csekély mértékben követte nyomon, hogy a 

nagyprojektek jóváhagyási eljárása során alkalmazták-e következtetéseit és ajánlásait (az 

outputjait). Az ilyen jellegű nyomon követéshez szükséges információk négy fő forrásból 

származnak. 

100. Felülvizsgálati tevékenységeinek (független minőségvizsgálat és benyújtás utáni 

értékelés) megkezdését megelőzően a JASPERS-nek a nagyprojektek jóváhagyására irányuló 

eljárásban játszott szerepe a fellépést lezáró feljegyzés kiadásával lezárult. Ha azonban a 

Bizottság megszakította a jóváhagyási eljárást, a JASPERS visszajelzést kérhetett (a tagállam 

egyetértésével), hogy megtudja, mi volt a probléma. Az általunk ellenőrzött, nagyprojektekre 

vonatkozó egyedi megbízások körében megállapítottuk, hogy a JASPERS csak az esetek 47%-

ában jutott hozzá ezekhez az információkhoz. 

101. Egy másik információforrás – csak a nagyprojektek esetében – a Regionális és 

Várospolitikai Főigazgatóság által a JASPERS-nek nyújtott visszacsatolás. A JASPERS szerint 

azonban e formanyomtatványok visszaküldési aránya alacsony volt. 

102. A harmadik információforrás a Bizottság adatbázisa. Noha a JASPERS hozzáférhet ehhez 

az adatbázishoz, megállapításunk szerint az esetek körülbelül 24%-ában nem lehetett 

azonosítani az egyes nagyprojekteket, annak ellenére, hogy a megbízásokat befejezték. 

103. A negyedik, és egyben az egyetlen olyan információforrás, amely nem csak a 

nagyprojekteket fedte le, a JASPERS által a vonatkozó projektek jóváhagyásában részt vevő 

nemzeti irányító hatóságoknak küldött éves visszajelzési kérdőív volt. A JASPERS ezeket az 
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információkat a felkeresett tagállamok egyikében (Románia) és csupán egyetlen operatív 

program tekintetében gyűjtötte. 

104. Nem találtunk bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a JASPERS módszeresen nyomon 

követte volna, hogyan hasznosították az általa biztosított szaktanácsadást a 

segítségnyújtásban részesülő nagyprojektek és egyéb projektek végrehajtása során. Azt is 

észrevételeztük, hogy a monitoringrendszer semmilyen információt nem tartalmazott a 

segítségnyújtásban részesülő projektek tényleges megvalósításáról, pl. a megvalósítás 

késedelmeiről, a költségtúllépésekről és a közbeszerzési problémákról. Nem találtunk 

bizonyítékot arra, hogy a Bizottság a tagállamok által a Bizottságnak benyújtott éves 

végrehajtási jelentésekben foglalt információk alapján visszajelzést adott volna a JASPERS-

nek a projektek tényleges végrehajtásáról. 

105. Ellenőrzési mintánk négy olyan megbízást – ezen belül hat vonatkozó nagyprojektet – 

tartalmazott, amelyekre nézve a JASPERS összességében kedvezőtlen véleményt fogalmazott 

meg. A kedvezményezettek és a nemzeti hatóságok egy eset kivételével megfogadták a 

JASPERS nyújtotta tanácsot, és a projekteket nem nyújtották be a Bizottságnak. Egy esetben 

a tagállam úgy döntött, hogy módosítja a projekt hatókörét, majd a hatókör szűkítése után 

egyéb projektként (nem nagyprojektként) folytatja azt, anélkül, hogy a JASPERS által 

felvetett összes problémát kezelte volna. 

106. A JASPERS által biztosított horizontális/stratégiai tanácsadás tényleges hasznosítását 

illetően egyetlen információforrást találtunk: az e tanácsadást igénybe vevő nemzeti 

hatóságok által kitöltendő, a JASPERS által számukra megküldött visszajelzési 

formanyomtatványt. Ennek a visszaküldési aránya szintén alacsony volt (az összes tagállam 

körében körülbelül 32%). 

Hiányosságokat állapítottunk meg a JASPERS hatékonyságának és eredményességének 

monitoringja és értékelése terén 

107. A hatékonyság értékelése érdekében összehasonlítottuk a kezdeményezés outputjait 

annak inputjaival. Az ehhez szükséges információkat mutatók biztosítják. Az irányító 
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bizottság 2008-ban három outputmutatót39 (lásd még: 91. bekezdés) és három 

inputmutatót40 fogadott el. Megállapítottuk azonban, hogy csak az outputmutatókat 

értékelték módszeresen, és még e téren is találtunk bizonyos hiányosságokat (lásd: 92–

94. bekezdés

108. Az inputmutatók közül kettőt egyáltalán nem értékeltek. Ami a harmadik mutatót illeti 

(„A megbízás kezdete és befejezése között eltelt idő”), rendelkezésre álltak bizonyos 

információk, de ezeket sosem használták fel a hatékonyság elemzésére. Az adatok hiányosak 

is voltak: a felfüggesztett, elutasított vagy törölt megbízásokról nem rögzítettek 

információkat. Az ilyen megbízások tették ki a 2017 januárjáig létrehozott megbízások 

körülbelül 21%-át, vagyis a JASPERS munkaterhelésének 8%-át. 

). 

109. A JASPERS rendelkezett az egyes megbízásokra fordított idő nyilvántartására szolgáló 

rendszerrel. Lehetségesnek kellett volna lennie, hogy a JASPERS ezt felhasználja az egyik 

inputmutató – az „egy fellépésre jutó költség a befejezésig” – kiszámítására. Amint azonban 

a JASPERS munkatársai elmondták nekünk, a rendszerben rögzített adatok nem voltak 

annyira megbízhatóak, hogy azokat ehhez az elemzéshez fel lehessen használni. 2016 végén 

a JASPERS munkatársai egy másik rendszerben kezdték rögzíteni az adatokat. 

110. Az EBB 2010-ben elvégezte a JASPERS hatékonyságára vonatkozó saját értékelését; 

megállapítása szerint a kezdeményezés gazdaságilag indokoltnak mondható, de az 

optimálisnál alacsonyabb szinten működik. Ebből adódóan az értékelés a kezdeményezés 

általános teljesítményét az eredményesség és a hatékonyság szempontjából „részben nem 

kielégítőnek” ítélte, két okból. Először is a JASPERS szerepköre és prioritásai nem voltak 

egyértelműek: ennek következtében az EBB-jelentés megfogalmazása szerint „jelentős időt 

                                                      

39 „Befejezett JASPERS-fellépések száma”; „a JASPERS által támogatott és a Regionális és 
Várospolitikai Főigazgatóságnak benyújtott projektkérelmek száma”; „a JASPERS-fellépések 
előrehaladása a projektciklus során”. 

40 „A megbízás kezdete és befejezése között eltelt idő”; „a fellépések egy szakértőre jutó száma” 
és „egy fellépésre jutó költség a befejezésig”. 
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és erőforrásokat fordítottak olyan tanácsadás nyújtására, amely a Bizottság előírásaival 

ellentétesnek bizonyult”. Másodszor: a díjmentes szolgáltatásnyújtás a hatékonyság 

csökkenéséhez vezetett a JASPERS-megbízások kezelése terén41

111. Az eredményesség méréséhez megvizsgáltuk a rendelkezésre álló eredménymutatókat. 

Négy eredménymutatót azonosítottunk, jóllehet észrevételeztünk bizonyos ezeket érintő 

hiányosságokat (lásd: 

. 

92–94. bekezdés

Hiányosságokat állapítottunk meg a JASPERS hatékonysága terén 

). 

112. A JASPER nem rendelkezett megfelelő inputmutatókkal a hatékonyságának 

értékeléséhez. Megvizsgáltuk, hogy a JASPERS költségvetésének és munkatársai létszámának 

a 2014‒2020-as programozási időszakra szóló növeléseivel párhuzamosan – az elvégzett 

megbízások számát tekintve – megfelelően nőttek-e a JASPERS outputjai is. Észrevételeztük, 

hogy az egy JASPERS-munkatársra jutó elvégzett megbízások száma a 2007‒2009-es 

időszakról a 2014‒2016-os időszakra legalább 10%-kal csökkent. 

113. A 2006-os egyetértési megállapodás a 2007–2013-as programozási időszak tekintetében 

106,5 millió euróban határozta meg a Bizottság JASPERS-hez való hozzájárulását. A Bizottság 

a valóságban körülbelül 38%-kal nagyobb hozzájárulást teljesített (a 2006–2013-as időszak 

alatt 147,3 millió euró kifizetésére került sor). Véleményünk szerint a JASPERS általános 

költségvetése nagyvonalú volt. A 2014-es partnerségi keretmegállapodás rögzítette, hogy a 

Bizottság JASPERS-hez való indikatív hozzájárulását a 2014–2020-as programozási 

időszakban 250 millió euróra növelik42. Ez az összeg a JASPERS-nek a tervezett megbízások 

számára vonatkozó saját becslésein alapult; e tagállami adatokon alapuló becslések 

véleményünk szerint túlzottan optimisták voltak (lásd még: 24., 52. és 89. bekezdés

                                                      

41 Lásd: Összefoglaló jelentés. Értékelés az EBB-nek a JASPERS kezdeményezésben játszott 
szerepéről, 2010. december. 

). 

Emellett a Bizottság által megrendelt 2012-es értékelő jelentésben az AECOM összevetette a 

42 260 millió euró az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel együtt. 
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JASPERS egy napra eső személyzeti költségeit négy másik intézmény hasonló költségeivel, és 

megállapította, hogy a JASPERS személyzeti költségei lényegesen (akár 116%-kal) nagyobbak 

a többi intézmény hasonló költségeinél43

114. A Bizottság és az EBB megállapodtak abban, hogy az éves költségvetés-készítés során a 

személyzeti költségeket standard egységköltségek segítségével becsülik. 2014-ig a 

munkatársak költsége attól függött, hogy az adott álláshelyet a Bizottság vagy az EBB 

finanszírozta-e. Az EBB által finanszírozott munkatársak havi egységköltsége átlagosan 

körülbelül 40%-kal meghaladta a Bizottság által finanszírozott munkatársak tekintetében 

alkalmazott költségeket. Átvizsgáltuk a rendelkezésünkre álló, erre vonatkozó 

dokumentációt, de nem találtunk erre semmilyen meggyőző okot. 

. 

115. A Bizottság és az EBB megállapodtak abban, hogy 2014-től más módszert használnak a 

személyzeti költségek kiszámítására. Az új módszer alapján összehangolták és az 

alkalmazottak munkatapasztalatától tették függővé a standard költségeket: ettől kezdve 

nem térnek el aszerint, hogy az álláshelyet a Bizottság vagy az EBB finanszírozta-e. 2015-ben 

a Bizottság aláírta az egyedi támogatási megállapodást, amely az EBB munkatársaira nézve a 

régi módszerrel becsült költségvetést alkalmazza, a Bizottság munkatársait illetően pedig a 

finanszírozási és igazgatási keretmegállapodás (FAFA) arányszámait. Ezt később mind a 

Bizottság, mind az EBB munkatársaira nézve felülírták a FAFA új arányszámai. A régi „vegyes” 

módszer alapján a kezdeményezés 2015-ös becsült összköltsége 40,3 millió eurót tett ki, a 

„kizárólag FAFA” módszer alapján viszont csak 37,3 millió eurót, vagyis 7,4%-kal kevesebbet. 

Noha a JASPERS összköltségét 2015-re vonatkozóan újra ki kellett számítani, a Bizottság 

hozzájárulása változatlan maradt. 

116. Semmilyen bizonyítékot nem találtunk arra, hogy a JASPERS standard személyzeti 

költségei megfelelnek a munkatársak foglalkoztatásával járó tényleges költségeknek. 
                                                      

43 Az összehasonlító elemzés a következő intézményeket vette figyelembe: EBB, Európai 
Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA), Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) és 
Eurofound. A JASPERS személyzeti költségei 44%-kal haladták meg az EBB, 79%-kal az EMSA, 
99%-kal az Eurofound, 116%-kal az EASA hasonló költségeit. 
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Tájékoztatást kértünk a JASPERS-től a valós (ténylegesen felmerült) költségeiről, de a 

JASPERS erre nem volt hajlandó. Ezenkívül felkértük annak bemutatására a Bizottságot, 

hogyan bizonyították a standard személyzeti költségek életszerűségét az EBB által biztosított 

munkatársak tekintetében 2014-ig alkalmazott régi módszer esetében. A Bizottságtól kapott 

válasz csak részben felelt meg a kérdéseinkre. 

117. Összességében megállapítottuk, hogy hiányosságok állnak fenn a JASPERS fő 

célkitűzéseinek és felelősségi köreinek meghatározása terén. Ennek következtében a 

JASPERS-segítségnyújtás nem irányul eléggé célzottan azokra a tevékenységekre, amelyek a 

legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják. Megállapítottuk továbbá, hogy jelentős 

hiányosságok állnak fenn a JASPERS-nek a 2014‒2020-as programozási időszakra 

meghatározott új, független minőségvizsgálati feladatainak rendszerében, ami a JASPERS 

tanácsadási funkciójával kapcsolatban nagy részrehajlási kockázatot eredményezett. Úgy 

találtuk, hogy a JASPERS hatással volt a nagyprojektek minőségére. A JASPERS által a 

tagállamok adminisztratív kapacitására gyakorolt hatás egyelőre nem eredményezett a 

JASPERS-segítségnyújtástól való nagyobb fokú függetlenséget. A JASPERS-tevékenységek 

monitoringjának és értékelésének hiányosságaival párosulva ez a tendencia veszélyezteti a 

kezdeményezés sikeres működését, különösen a JASPERS hatékonyságát és 

eredményességét tekintve. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

A JASPERS fő célkitűzéseinek meghatározása terén mutatkozó hiányosságok a JASPERS 

működése terén is hiányosságokhoz vezettek 

118. Megállapításunk szerint a JASPERS fő célkitűzései nem voltak eléggé egyértelműek, és 

részben egymásnak ellentmondóak voltak. A Bizottság és a JASPERS fő érdekelt felei között 

aláírt megállapodások nem határozták meg, hogy a Bizottság hogyan vagy mikor értékeli, 

hogy teljesültek-e a JASPERS fő célkitűzései. Nem határozták meg egyértelműen a JASPERS 

által a projektminőség javulására, az uniós források felhasználására és az adminisztratív 

kapacitásra gyakorolt tervezett hatást. A JASPERS ugyan eredetileg a 2014–2020-as 

programozási időszakra szóló kezdeményezésként indult, de kiterjesztették a 2014–2020-as 
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programozási időszakra is, így hosszabb távú kezdeményezéssé vált. A JASPERS-nek 

nincsenek olyan egyértelmű, mérhető célkitűzései, amelyek jelezhetnék, hogy betöltötte-e a 

rendeltetését. 

119. Észrevételeztük továbbá, hogy a fő érdekelt felek szerepe és felelősségi körei nem 

voltak kellően egyértelműek, ami veszélyeztette az elszámoltathatóságot. A JASPERS csak a 

tagállamokkal írt alá munkamegállapodást, a Bizottsággal nem. E megállapodások még 

mindig nem voltak kellően átfogóak, mivel a projektekhez való segítségnyújtáson kívül nem 

ölelték fel a JASPERS egyetlen tevékenységtípusát sem. Mi a Bizottságot és az EBB-t a 

JASPERS (közvetett) ügyfeleinek tekintettük, a JASPERS és a Bizottság azonban a 

tagállamokat tekinti a JASPERS egyedüli ügyfeleinek (a benyújtás utáni értékelés kivételével).  

A JASPERS – fizetett külső tanácsadók alkalmazásával – ingyenes tanácsadási munkával is 

szolgált a tagállamoknak. 

120. Megállapítottuk azt is, hogy a JASPERS-segítségnyújtás sok esetben nem volt kellően 

célzott. Ez közrejátszott abban, hogy nagy volt a törölt vagy felfüggesztett megbízások 

száma. A JASPERS maga nem határozott meg konkrét prioritási területeket a 

segítségnyújtásában részesülő tagállamok számára, hanem a tagállamok által kinyilvánított 

igények alapján járt el. Általánosságban a JASPERS a megbízásokra vonatkozó, tagállamok 

által benyújtott kérelmek szinte mindegyikének eleget tett, anélkül hogy minden esetben 

egyeztetett volna a Bizottsággal, amely a JASPERS költségeit nagy részben állta. 

121. A 2014–2020-as programozási időszak elején a JASPERS szakaszolt projekteket is kezdett 

támogatni, és arra ösztönözte a tagállamokat, hogy a projektek végrehajtási szakasza alatt is 

vegyék fokozottan igénybe az általa biztosított díjmentes segítségnyújtást. Egyik fejlemény 

esetében sem volt szó prioritásról. 

122. A JASPERS-nek a Bizottság megbízásából 2012-ben végzett félidős értékelése 

hiányosságokra hívta fel a figyelmet a JASPERS stratégiai megközelítésére és 

munkamegállapodásaira nézve, és ajánlásokat is megfogalmazott azok kezelésére. 

E hiányosságokat már akkor kezelni kellett volna, amikor a JASPERS-t meghosszabbították a 
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2014‒2020-as programozási időszakra, de a korrekciós intézkedés az ellenőrzés idejére 

kevésbé pontos tervezést eredményezett, ami csökkentette az intézkedés stratégiai értékét. 

1. ajánlás 

A Bizottság a JASPERS tevékenységeinek valamennyi típusára kiterjedően gyakoroljon 

nagyobb mértékű ellenőrzést a JASPERS stratégiai tervezése felett, szem előtt tartva, hogy a 

JASPERS-t eredetileg átmeneti kezdeményezésként született. A Bizottság tegye meg 

különösen a következő lépéseket: 

a) a tagállamok konkrét szükségletei alapján, az uniós kohéziós politikával összhangban 

igazítsa ki a JASPERS-műveletekre vonatkozó általános stratégiai tervezését. A JASPERS-

műveletek összpontosuljanak azokra a tevékenységekre, amelyek a legtöbb többletértéket 

adják; 

b) határozzon meg egyértelmű mérföldköveket és kritériumokat, amelyek lehetővé fogják 

tenni a JASPERS-kezdeményezés fokozatos megszüntetését, miután megvalósultak annak fő 

célkitűzései; 

c) építse be általános stratégiáját a tagállamokban végzett JASPERS-tevékenységek éves 

tervezésébe. E tervezés során határozzanak meg az uniós jogszabályokkal és politikákkal 

összhangban álló konkrét prioritásokat minden egyes tagállam és ágazat számára; 

d) az átláthatóság és az elszámoltathatóság erősítése érdekében tisztázza jobban a fő 

érdekelt felek szerepét és felelősségi köreit; 

e) biztosítsa, hogy a JASPERS átfogó, gyakorlatias és egyértelmű munkamegállapodásokat 

hozzon létre valamennyi szolgáltatása tekintetében minden érintett bizottsági 

főigazgatósággal, az EBB-vel és a tagállamokkal. 

Ajánlott megvalósítási határidő: 2018 vége. 

123. Jelentős hiányosságokat állapítottunk meg a 2014–2020-as programozási időszakra 

létrehozott új, független minőségvizsgálati funkció rendszerében. Észrevételeztük, hogy a 
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JASPERS tanácsadási funkciójával kapcsolatban a részrehajlás nagy kockázata áll fenn. 

Továbbá, noha a független minőségvizsgálatok a nagyprojektek bizottsági jóváhagyási 

eljárásának döntő fontosságú részét alkották, a Bizottság semmilyen információt nem adott 

ahhoz, hogy a gyakorlatban hogyan végezzék a független minőségvizsgálatokat, és ezzel 

kitette magát annak a kockázatnak, hogy a vizsgálatokat nem a kívánságának megfelelően 

végzik el. A nagyprojektek jóváhagyására irányuló bizottsági döntéseket a gyakorlatban a 

független minőségvizsgálatért felelős JASPERS hozza meg. 

124. A független minőségvizsgálatokkal a nagyprojektek jóváhagyására irányuló bizottsági 

eljárást kívánták egyszerűsíteni. 2016 végéig azonban a JASPERS-nek több olyan tagállammal 

sem sikerült munkavégzési megállapodást kötnie, amelyektől a legnagyobb számú 

nagyprojekt benyújtására lehetett számítani. Ezen túlmenően a Bizottság a legtöbb 

nagyprojekt esetében úgy döntött, hogy az ugyanazon JASPERS-részleg által biztosított másik 

értékelési funkciót, a benyújtás utáni értékelést alkalmazza. A benyújtás utáni értékelési 

eljárás révén jelentősen rövidült a nagyprojektek bizottsági jóváhagyásához szükséges idő. 

2. ajánlás 

(a) A Bizottság hozzon azonnali intézkedést a részrehajlás abban az esetben fennálló nagy 

kockázatának mérséklése érdekében, ha a JASPERS olyan projektek értékelése céljából végez 

független minőségvizsgálatot, amelyeket előzőleg tanácsadással támogatott. A Bizottság a 

2020 utáni időszakban állítsa le a JASPERS által biztosított független minőségvizsgálatok 

igénybevételét az olyan nagyprojektek esetében, amelyekhez a JASPERS előzőleg 

tanácsadást nyújtott. 

(b) A Bizottság szerezzen teljes körű hozzáférést a JASPERS független minőségvizsgálati 

eljárásainak ellenőrzéséhez szükséges dokumentációhoz. 

Ajánlott megvalósítási határidő: haladéktalanul. 
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A JASPERS hatással volt a projektminőségre, a forrásfelhasználásra azonban nem 

125. Összességében úgy találtuk, hogy a JASPERS kedvező hatást gyakorolt a 

projektdokumentációk minőségére. Azt is megállapítottuk, hogy a JASPERS által biztosított 

segítségnyújtás viszonylag átfogó volt, tekintet nélkül arra, hogy a JASPERS-t pontosan mely 

szakaszban vonták be. Ezt az összehangolt ellenőrzés során a horvát és a lengyel legfőbb 

ellenőrző intézmény is megerősítette. A 2007–2013-as programozási időszakban a 

Bizottságnak általában rövidebb idő alatt hagyta jóvá az olyan nagyprojekteket, amelyeknek 

előzőleg a JASPERS segítséget nyújtott. Észrevételeztük, hogy a nagyprojektek 

jóváhagyásához szükséges teljes idő a 2014–2020-as programozási időszakban csökkent. 

126. Összességében a legtöbb esetben a JASPERS hatással volt az általunk ellenőrzött 

nagyprojektek minőségével kapcsolatos négy paraméter legalább egyikére. A JASPERS 

segítségnyújtásában részesülő, általunk ellenőrzött nagyprojektek tervezett hatóköre, 

outputjai, eredményei vagy hatása terén azonban csak néhány esetben észleltünk jelentős 

javulást (például a projektinfrastruktúra gazdasági szempontból indokolatlan elemeinek 

csökkentése). 

127. Megállapítottuk, hogy a JASPERS nem gyakorolt hatást a nagyprojektek végrehajtásának 

időkeretére. Annak ellenére, hogy a JASPERS tanácsadást biztosított e területen, az általunk 

ellenőrzött összes projekt csúszásban volt az ütemtervhez képest. A projektek több mint 

harmadát részben el kellett halasztani (át kellett ütemezni) a 2014–2020-as programozási 

időszakra. 

128. Megfigyelésünk szerint a JASPERS segítségnyújtásában részesülő nagyprojekteknél a 

2014-es és 2015-ös szabályszerűségi ellenőrzések alkalmával ritkábban fordult elő 

jogszerűségi és szabályszerűségi hiba. 

129. Úgy tapasztaltuk, hogy a JASPERS egyetlen eset kivételével nem fejtett ki hatást az 

ellenőrzési mintánkban szereplő, nagyprojekteken kívüli egyéb projektek tervezett 

hatókörére, outputjaira, eredményeire, hatására, költségére vagy végrehajtási 

menetrendjére. Emellett észrevételeztük, hogy nem vezettek be megfelelő 

mechanizmusokat annak érdekében, hogy megfelelő információcserére kerülhessen sor a 



64 

 

kedvezményezettek, a nemzeti hatóságok, a JASPERS és a Bizottság között arról, hogyan 

lehet a legjobban kiaknázni a JASPERS-tanácsadást az egyéb projektek esetében. 

130. Megfigyelésünk szerint a JASPERS a 2007–2013-as programozási időszak alatt általában 

nem tudott hatást gyakorolni az uniós források felhasználására. Ennek az oka főként a 2009-

es jogszabályi változásokban keresendő, amelyek lehetővé tették, hogy már azt megelőzően 

sor kerüljön az uniós források folyósítására, hogy a Bizottság hivatalosan jóváhagyta a 

projektet. Az általunk ellenőrzött projektek több mint 50%-a esetében valóban már az ilyen 

határozatok kiadása előtt benyújtottak a Bizottságnak kifizetési kérelmeket, ami 

csökkentette a JASPERS által nyújtott tanácsadási támogatás tervezett előnyeinek 

relevanciáját. A fennmaradó esetekben a végrehajtás késedelmei miatt későbbre tolódott az 

első kifizetési kérelmek Bizottságnak való benyújtása, annak ellenére, hogy már 

rendelkezésre állt a Bizottság határozata. 

3. ajánlás 

(a) A Bizottság annak megfelelően összpontosítsa a JASPERS-segítségnyújtást, hogy a 

projekt kidolgozása mely szakaszban jár. A JASPERS a projektek tartalmára összpontosítson, 

ne pedig a projektdokumentációra. A JASPERS ne kezdjen többé olyan projektekre vonatkozó 

tanácsadásba, amelyeket a nemzeti hatóságok már jóváhagytak. 

(b) A Bizottság helyezze a súlypontot továbbra is arra, hogy a JASPERS nagyprojekteknek 

biztosítson tanácsadási szolgáltatásokat. A JASPERS-segítségnyújtás kivételes esetben álljon 

rendelkezésre az egyéb projektekhez és a projektekkel kapcsolatos, stratégiai jelentőségű 

horizontális megbízásokhoz is. Ezekben az esetekben a segítségnyújtást a Bizottsággal 

egyeztetve biztosítsák. 

Ajánlott megvalósítási határidő: 2018 közepe. 
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A JASPERS által a tagállamok adminisztratív kapacitására gyakorolt hatás egyelőre nem 

eredményezett a JASPERS-segítségnyújtástól való nagyobb fokú függetlenséget 

131. A nemzeti hatóságok és a kedvezményezettek általában úgy nyilatkoztak, hogy a 

JASPERS kedvező hatást gyakorolt adminisztratív kapacitásukra, bár néhányan állításuk 

szerint továbbra is nagymértékben támaszkodnak a JASPERS segítségnyújtására. A lengyel és 

a horvát legfőbb ellenőrző intézmény hasonló megállapításokat tett az összehangolt 

ellenőrzés során. Nem találtunk azt alátámasztó bizonyítékokat, hogy az adminisztratív 

kapacitás e javulása ténylegesen megvalósult volna. Az általunk ellenőrzött horizontális 

megbízások körülbelül kétharmada esetében (67%) egyáltalán nem figyeltünk meg ilyen 

hatást. 

132. Megállapítottuk, hogy a JASPERS idővel egyre nagyobb figyelmet fordított a tagállamok 

adminisztratív kapacitásának fejlesztésére. Azt is megfigyeltük, hogy a Bizottság a 2014–

2020-as programozási időszakban proaktívabb és összehangoltabb megközelítést követett a 

tagállamok adminisztratív kapacitásának fejlesztését célzó intézkedések tekintetében. 

A Bizottság technikai segítségnyújtási stratégiájában azonban nem találtunk semmilyen 

utalást arra, hogy létezne bármilyen koordináció a Bizottság által, illetve a JASPERS által 

nyújtott külön kapacitásépítési tevékenységek között. 

133. Megállapítottuk, hogy a JASPERS-segítségnyújtást fokozottabban vették igénybe 

potenciálisan stratégiai hatással bíró megbízásokhoz. Megállapítottuk, hogy a JASPERS az 

általunk ellenőrzött, stratégiai potenciállal bíró horizontális megbízások több mint felére 

jelentős (33%) vagy korlátozott (22%) hatást gyakorolt. 

4. ajánlás 

(a) A Bizottság integrálja a JASPERS-tevékenységeket saját technikai segítségnyújtási 

stratégiájába, azzal a céllal, hogy javítsa a koordinációt a JASPERS-szel a tagállamok 

adminisztratív kapacitásának fejlesztését célzó folyamatos (nem pedig eseti jellegű) 

tevékenységek végrehajtásával kapcsolatban. A JASPERS e tekintetben végzett tevékenységei 

egészítsék ki a Bizottság tevékenységeit, és összpontosítsanak azokra az ágazatokra, 

területekre és tagállamokra, ahol nem elégséges az adminisztratív kapacitás. 
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(b) A Bizottság idővel igazítsa ki a JASPERS tagállamokban végzett kapacitásépítési 

tevékenységeinek szerepét, jellegét és intenzitását, ösztönözve a tagállamokat arra, hogy 

elégséges és fenntartható szintű adminisztratív kapacitást érjenek el. 

Ajánlott megvalósítási határidő: 2018 vége. 

A JASPERS-tevékenységek tervezése, monitoringja és értékelése terén fennálló jelentős 

hiányosságok veszélyeztetik a kezdeményezés sikeres működését 

134. A JASPERS-tevékenységek tervezésében és monitoringjában jelentős hiányosságokat 

tártunk fel. Megállapítottuk, hogy a JASPERS és a Bizottság monitoringjuk során az 

outputokra összpontosítottak. Amennyiben célértékeket szabtak meg e monitoring 

tekintetében, azokat vagy nem egyértelműen határozták meg, vagy nem egységesen 

alkalmazták. Rendszeres nyomon követésre és beszámolásra csak a JASPERS által 

nagyprojektekhez nyújtott tanácsadás eredményeit illetően került sor, annak alapján, hogy a 

Bizottság milyen gyorsan fogadta el a jóváhagyó határozatokat. Mint a 130. bekezdésben 

kifejtettük, ez 2009-től a felhasználás mutatójaként nagyrészt irrelevánssá vált. Semmilyen 

bizonyítékot nem találtunk arra, hogy a JASPERS vagy a Bizottság nyomon követte volna a 

JASPERS-tevékenységek tagállamok adminisztratív kapacitására gyakorolt hatását. Arra sem 

találtunk bizonyítékot az általunk ellenőrzött négy tagállamban, hogy a JASPERS-

segítségnyújtás eredményeinek és általános hatásának monitoringjával és értékelésével 

kapcsolatban jól meghatározott eljárásokat vezettek volna be. 

135. A JASPERS tekintetében két értékelés elvégzésére került sor: egy értékelés az EBB 

részéről, egy másik pedig a Bizottság megbízásából készült. Ezek az értékelések nem 

terjedtek ki a JASPERS által az egyéb projektekre vonatkozó egyedi megbízások tekintetében 

nyújtott teljesítményre. Továbbá, ezek az értékelések jelentős hiányosságokról számoltak be; 

mint a 122. bekezdésben megállapítottuk, ezekre csak bizonyos mértékig találtak megoldást. 

136. Megállapítottuk, hogy csak korlátozottan követték nyomon a JASPERS által adott 

tanácsok tényleges felhasználását. Megfigyelésünk szerint a JASPERS csak ritkán követte 

nyomon, hogy a nagyprojektek jóváhagyásának folyamata alatt alkalmazták-e 
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következtetéseit és ajánlásait. Azt is megfigyeltük, hogy a JASPERS monitoringrendszere 

semmilyen információt nem tartalmazott a segítségnyújtásában részesülő projektek 

tényleges megvalósításáról, ideértve a megvalósítás késedelmeit, a költségtúllépéseket és a 

közbeszerzési problémákat. Arra sem találtunk bizonyítékot, hogy a Bizottság visszajelzést 

adott volna a JASPERS-nek a projektek végrehajtásával kapcsolatban. 

137. Megállapítottuk, hogy hiányosságok állnak fenn a JASPERS hatékonyságának és 

eredményességének monitoringja terén. A JASPERS rendszereiben nyilvántartott, inputokra 

vonatkozó adatok nem voltak kellően megbízhatók ahhoz, hogy azokat érdemi elemzéshez 

fel lehessen használni. Míg outputmutatókat rendszeresen alkalmaztak, az 

eredménymutatók esetében nem ez volt a helyzet. Továbbá mind az output-, mind az 

eredménymutatók tekintetében hiányosságok mutatkoztak. A JASPERS 2010-ben és 2012-

ben elvégzett két értékelése alapján a kezdeményezés folytatása és az észlelt hiányosságok 

kezelése tűnt kívánatosnak. 

138. A Bizottság egy ideje már összehangolt standard költségeket alkalmazott, ami 

csökkentette a JASPERS összköltségét. Noha a JASPERS újraszámított összköltsége a 2015-ös 

évre nézve alacsonyabb lett, a Bizottság hozzájárulása változatlan maradt. Nem találtunk 

bizonyítékot arra, hogy a JASPERS-nek az EBB által biztosított munkatársakkal kapcsolatos 

standard költségei az összehangolás előtt észszerűen megfeleltek a ténylegesen felmerülő 

személyzeti költségeknek. Az EBB nem volt hajlandó tájékoztatást nyújtani a JASPERS valós 

(ténylegesen felmerült) költségeiről, a Bizottság pedig csak részben válaszolt azokra a 

kérdéseinkre, amelyeket az EBB által biztosított munkatársak tekintetében a JASPERS 2014-ig 

alkalmazott standard költségeinek valószerűségéről tettünk fel. 

5. ajánlás 

(c) A Bizottság vezessen be átfogó rendszert annak monitoringja érdekében, hogy milyen 

mértékben sikerül elérni a JASPERS hosszú és rövidtávú céljait, a JASPERS által nyújtott 

valamennyi szolgáltatás tekintetében. 
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(d) A Bizottság gondoskodjék arról, hogy a JASPERS jövőbeli értékelései kellően átfogóak 

legyenek, és vonjon le következtetéseket arra vonatkozóan, hogy a JASPERS megvalósította-

e fő célkitűzéseit. 

(e) A Bizottság tegyen lépéseket a JASPERS hatékonyságának és eredményességének 

optimalizálása érdekében, különösen annak biztosítása révén, hogy a JASPERS-

segítségnyújtás egyes megbízásokhoz tartozó tényleges költségét megbízhatóan nyomon 

kövessék és összehasonlítsák a JASPERS outputjaival és eredményeivel. 

(f) A Bizottság biztosítsa, hogy a JASPERS költségei észszerűek legyenek, és a ténylegesen 

felmerült költségeket tükrözzék. 

Ajánlott megvalósítási határidő: 2018 közepe. 

A jelentést 2017. november 29-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 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszak JASPERS-megbízásainak száma, a megbízások állapota és típusa szerinti bontásban 

ANNEX I 

 
 
Elfogadott: olyan megbízás, amelyet a JASPERS hivatalosan elfogadott, de amelynek tekintetében még nem kezdődött meg a tanácsadás. 
Folyamatban lévő: olyan megbízás, amelynek tekintetében már folyik a JASPERS általi tanácsadás. 
Elvégzett: olyan megbízás, amelyet befejeztek, és amelynek tekintetében a JASPERS fellépést lezáró feljegyzést adott ki. 
Felfüggesztett: a tagállam vagy a JASPERS által szüneteltetett megbízás. 
Törölt: a tagállam által törölt megbízás. 
Elutasított: a JASPERS által elutasított hivatalos megbízási kérelem. 
 
Forrás: A Számvevőszék elemzése, a JASPERS által szolgáltatott adatok alapján (2016. december 31-i állapot). 
 

ELFOGADOTT
FOLYAMATBAN 

LÉVŐ
ELVÉGZETT FELFÜGGESZTETT TÖRÖLT ELUTASÍTOTT RÉSZÖSSZESEN ELFOGADOTT

FOLYAMATBAN 
LÉVŐ

ELVÉGZETT FELFÜGGESZTETT TÖRÖLT ELUTASÍTOTT RÉSZÖSSZESEN

Nagyprojektek 3 33 652 25 172 31 916 23 252 55 12 25 0 367 1283
Egyéb projektek 0 5 168 7 47 4 231 4 29 27 7 4 0 71 302
Horizontális támogatás 5 17 143 1 54 1 221 9 46 50 10 28 1 144 365
Kapacitásépítés 2 1 9 0 2 0 14 8 24 12 0 1 0 45 59
Benyújtás utáni értékelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28
Független minőségvizsgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 4
Mindösszesen 10 56 972 33 275 36 1382 44 352 175 29 58 1 659 2041

Megbízástípus Mindösszesen
2007–2013 2014–2020
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Az ellenőrzött megbízások áttekintése1 

ANNEX II 

 

 
1 A 25 ellenőrzött, nagyprojektre vonatkozó megbízásból 22 megbízást vizsgáltunk meg a helyszínen, 

amelyekhez 20 mögöttes nagyprojekt tartozott. A fennmaradó 3 ellenőrzött, nagyprojektre vonatkozó 
megbízást dokumentumalapú ellenőrzésnek vetettük alá. Ugyancsak a helyszínen vizsgáltuk meg mindhárom 
egyéb projektet, valamint mind a 9 horizontális megbízást. 

# Megbízás száma Megbízás címe Programidőszak Tagállam
 Helyszíni 

ellenőrzésen 
esett át

1 2011 085 HR WAT WAT Vukovár, vízel látás  és  szennyvízkezelés 2007–2013 Horvátország 1
2 2011 086 HR WAT WAT Eszék, vízel látás  és  szennyvízkezelés , 2014 2007–2013 Horvátország 2
3 2013 083 HR ROD ROD Közúti  összeköttetés  Dél -Dalmáciáva l 2014–2020 Horvátország
4 2015 071 HR ROD ROD A pel ješaci  híd 2014–2020 Horvátország

5 2012 095 HR AMT RAL
A Dugo Selo és  Križevci  közötti  vasúti  vonalszakasz korszerűs ítése 
és  második s ínpályá jának megépítése

2007–2013 Horvátország 4

6 2011 080 HR SWE SLW
Dokumentáció kidolgozása  a  nagymértékben hul ladékkal  
szennyezett „Sovjak” üreg (veszélyeztetett terület) 
helyreá l l ításához

2014–2020 Horvátország -

7 2006 086 MT ENV WAT Csapadékvíz-kezelés 2007–2013 Málta
8 2008 188 MT WAT FLP Málta  – nemzeti  árvízmentes ítés i  program 2007–2013 Málta
9 2008 192 MT WAT WAT Málta  – szennyvízti sztítás i  projekt Dél -Máltán 2007–2013 Málta 6

10 2010 031 MT MIS R&D A Mater Dei  Kórház onkológia i  központja 2007–2013 Málta 7

11 2011 023 MT ROD ROD
Egy Máltát Gozóval  összekötő közúti  a lagút lehetőségének 
meghatározása: a  fő szempontok előzetes  elemzése

2014–2020 Málta -

12 2006 089 MT TRA ROD A TEN-T úthálózat korszerűs ítése 2007–2013 Málta 8
13 2009 255 PL RAL RAL Gördülőá l lomány beszerzése a  PKP Interci ty számára 2007–2013 Lengyelország 9
14 2009 272 PL KE R&D Fejlett Anyagok és  Technológiák Központja  (CEZAMAT) 2007–2013 Lengyelország 10

15 2009 273 PL KE R&D
CENT II I  – Varsói  Egyetem, Biológia i  és  Kémia i  Tudományok 
Központja

2007–2013 Lengyelország 11

16 2009 168 PL WAT WAT Żywieci  szennyvízkezelő, I I . s zakasz 2007–2013 Lengyelország 12
17 2010 059 PL WAT WAT Myś lenicei  vízel látás  és  szennyvízkezelés 2007–2013 Lengyelország 13

18 2008 027 PL TRA ROD
S-69 Bielsko-Bia ła–Żywiec, a  Wi lkowice/Łodygowice–Żywiec 
szakasz

2007–2013 Lengyelország 14

19 2006 001 PL ENV WAT A włocławeki  gát a  Visztula  folyón 2007–2013 Lengyelország -

20 2011 115 RO KEW R&D Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres  magfizika i  kutatóközpont 2007–2013 Románia 15

21 2009 197 RO RAL RAL A Kos lárd–Segesvár vasúti  vonalszakasz korszerűs ítése 2007–2013 Románia 16
22 2010 155 RO WAT WAT A bukaresti  s zennyvíz-infrastruktúra  bővítése és  korszerűs ítése 2007–2013 Románia 17
23 2009 146 RO ROD ROD Autópálya  építése a  Cernavodă–Konstanca  szakaszon (TEN-T 7.) 2007–2013 Románia 18
24 2010 141 RO RAL RAL A Dunán átívelő vasúti  hidak felújítása 2007–2013 Románia 19

25 2007 068 RO ENV WAT
A vízel látó és  szennyvízti sztító rendszerek felújítása  és  
korszerűs ítése Prahova megyében

2007–2013 Románia 20

1 2013 189 HR KEE RDI Kutatás i  infrastruktúra  a  Fiumei  Egyetem kampuszán 2007–2013 Horvátország 1

2 2014 101 HR ROD ROD
A Pločei  Kapu gyors forga lmi  út befejezése, va lamint a  kikötőhöz 
és  Ploče városába vezető bekötő út megépítése

2007–2013 Horvátország 2

3 2007 121 MT TRA POR Kikötőgátak és  más  tengeri  infrastruktúrák felújítása  és  bővítése 2007–2013 Málta 3

1 2012 008 HR WAT WAT
A köl tség-haszon elemzésre vonatkozó i ránymutatások 
kidolgozása

2007–2013 Horvátország 1

2 2014 073 HR KEE RDI
A 2014–2020-as  Versenyképesség és  Kohézió operatív program 
előkészítésének támogatása

2014–2020 Horvátország 2

3 2011 031 MT ROD ROD Nemzeti  közlekedés i  főterv kidolgozása 2014–2020 Málta 3

4 2008 103 MT HOR MUL
Segítségnyújtás  köl tség-haszon elemzések és  pénzügyi  
megvalós íthatósági  tanulmányok el lenőrzése során

2007–2013 Málta 4

5 2010 067 PL WAT WAT
Az I. priori tás i  tengelybe tartozó vízel látás i  és  szennyvízkezelés i  
projektek szűrése

2007–2013 Lengyelország 5

6 2010 077 PL SWE SLW Szennyvízi szap-kezelés i  s tratégia  Lengyelország számára 2007–2013 Lengyelország 6

7 2013 246 RO KEE RDI
A 2014–2020-as  időszakra  vonatkozó Versenyképesség operatív 
program előkészítésének támogatása

2014–2020 Románia 7

8 2011 032 RO WAT WAT
Támogatás  a  vízügyi  ágazat 2014–2020-as  időszakra  tervezett 
projektjeinek előkészítéséhez

2014–2020 Románia 8

9 2009 094 RO WAT WAT Nemzeti  árvízvédelmi  s tratégia 2007–2013 Románia 9

Nagyprojektekre vonatkozó egyedi megbízások
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Egyéb projektekre vonatkozó egyedi megbízások

Horizontális megbízások
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A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE 

„AZ EURÓPAI RÉGIÓK BERUHÁZÁSAIT TÁMOGATÓ KÖZÖS PROGRAM 

(JASPERS) – IDEJE JAVÍTANI A CÉLZOTTSÁGOT” 

ÖSSZEFOGLALÁS 

I. A JASPERS hivatalosan a Bizottság (Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság), az EBB és az 

EBRD (az ellenőrzött időszak egy részében a Kreditanstalt für Wiederaufbaut is beleértve) által 

létrehozott közös partnerség. 2013 óta a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság és az 

Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága a JASPERS-nek 

további mandátumokat és finanszírozást nyújtott az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és 

az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) keretében történő projekt-előkészítés támogatására.  

IV. A JASPERS a pénzügyi programozási időszakokhoz kötődik; a JASPERS elsődleges szerepe 

abban állt, hogy az EU-12 tagállamokat a nagyprojektek előkészítésében segítse. A JASPERS 2012-

ben befejezett félidős értékelését és a tagállamok által mutatott érdeklődést követően döntés 

született arról, hogy a JASPERS működését a szakpolitikai területek és a kapacitásépítési 

intézkedések irányába is ki kell terjeszteni.  

2014-ben és 2015-ben olyan új operatív programokról született megállapodás, amelyekben a 

stratégiai oldal fokozott figyelmet kap. A nem nagyprojektekhez nyújtott segítség a tagállamok által 

kifejezett tényleges igénynek felelt meg. A JASPERS ezen esetekben történő bevonását az adott 

projekt kiemelt prioritása és bonyolult természete indokolta. Tekintettel arra, hogy a JASPERS nem 

nagyprojektekbe történő bevonása valójában az eredeti hatókör kiterjesztésének minősült, e 

megbízások esetében szükség volt a más hasonló projektekhez képest képviselt hozzáadott 

értékük/reprodukálhatóságuk ellenőrzésére.  

V. A Bizottság a független minőségvizsgálat létrehozása idején megvizsgálta a releváns 

kockázatokat. Az alkalmazott megoldás az EBB mint uniós intézmény jogállására tekintettel 

arányosnak minősült. A független minőségvizsgálatot és a tanácsadói jelentéseket a JASPERS 

keretében külön csoportok készítik el, és a végleges dokumentumokat az igazgató is aláírja. A 

JASPERS irányító bizottsága 2017 decemberében hivatalosan új független minőségvizsgálati 

eljárási kézikönyvet fog elfogadni. A kézikönyv ismertetni fogja, hogy a független 

minőségvizsgálati funkciót hogyan kell a tanácsadói funkcióktól függetlenül végezni.  

VII. Egyes esetekben a JASPERS erőfeszítései tényleges előrehaladást hoztak a tagállam projekt-

előkészítés kezelésére való képessége terén, és a projektek jó minőségűek voltak, ahogyan azt a 

2014–2020-as időszakban (a benyújtás utáni értékelési jelentések mellett) a Bizottság általi gyors 

jóváhagyásuk is megerősítette.  

VIII. Az Európai Számvevőszék 2006 óta megkapja a JASPERS auditált éves pénzügyi 

kimutatásait. Ami az éves hozzájárulási megállapodásokban, majd később a Bizottság és az EBB 

által az összes közös kezdeményezés vonatkozásában aláírt átfogó megállapodásban (pénzügyi és 

igazgatási keretmegállapodás) rögzített módszertant illeti, a JASPERS személyzeti költségei a 

Bizottság által az EBB szolgáltatásaiért fizetni vállalt szokásos ár alapján nyernek meghatározást.  

A pénzügyi és igazgatási keretmegállapodás díjmértékei végső soron hozzájárultak a Bizottság, 

valamint az EBB közötti konkrét technikai segítségnyújtási kezdeményezésekre vonatkozó 

szerződéses megállapodások nagyobb mértékű harmonizációjához és egyszerűsítéséhez.  

A Bizottság úgy véli, hogy a pénzügyi és igazgatási keretmegállapodás megfelel a költségvetési 

rendeletnek. A költségvetési rendelet 124. cikke lehetővé teszi átalányok és egyösszegű átalányok 

alkalmazását, és az vonatkozik a pénzügyi és igazgatási keretmegállapodásra. 

IX. 
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a) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

c) A Bizottság részben elfogadja az ajánlást, mivel a JASPERT a nemzeti jóváhagyást megszerzett 

projektek esetében továbbra is fel kell kínálni, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben 

részt vevő másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

d) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

e) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

A Bizottság ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a JASPERS „költségei” a pénzügyi és igazgatási 

keretmegállapodás révén nyernek meghatározást.    

BEVEZETÉS 

7. A 2007–13-as időszak eredeti prioritásait ténylegesen a 2006. évi egyetértési megállapodás 

rögzítette. A prioritások azonban az idők során átalakultak, hogy tükrözzék a az irányító bizottság 

tapasztalatait és stratégiai döntéseit. Ezek a célkitűzések a Bizottság és az EBB által megkötött éves 

egyedi támogatási megállapodásokban tükröződtek. A 2014–20-as időszak prioritásait a partnerségi 

keretmegállapodás határozza meg.   

A nem nagyprojekteket a kevés nagyprojekttel rendelkező, kisebb tagállamokban lehetett 

támogatni. Ennek magyarázatát a 2005-ös elvi dokumentum és valamennyi azt követő szakpolitikai 

és jogi dokumentum tartalmazta.  

ÉSZREVÉTELEK 

23. A JASPERS stratégiai iránya idővel átalakult, hogy alkalmazkodjon a környezetében 

bekövetkezett változásokhoz. A JASPERS 2006 végén kezdte meg működését (abban az évben 

három megbízást teljesített), így 2007 közepén még túl korai volt az eredményeket értékelni. A 

2008 őszétől fokozatosan elmélyülő gazdasági és pénzügyi válság bizonyos, a JASPERS működését 

érintő döntésekhez vezetett. A JASPERS a változó körülményekre rugalmassággal és 

pragmatizmussal válaszolt.  

A JASPERS számára a legnagyobb kihívás annak biztosítása volt, hogy a tagállamok kellő számú 

jóváhagyható és végrehajtható minőségi nagyprojekteket készíthessenek elő. Ezért a JASPERS 

munkájának más érdekes szempontjai függőben maradtak, és később kezdődtek meg, amikor a 

tagállamok a nagyprojektek előkészítésével kapcsolatos műszaki kapacitásaikat növelték, és amikor 

a stabilitás és a tovagyűrűző hatások biztosításának kérdése nagyobb hangsúlyt kapott.   

A JASPERS kezdettől fogva javította a tagállamokban a műszaki kapacitást olyan betanulási 

szakasz hatása révén, amelynek során a nemzeti hatóságok a JASPERS-szel együttműködtek a 

megbízások folyamatában.   

24. A Bizottság és az EBB meg kívánják jegyezni, hogy a cselekvési tervek a tényleges igények 

felméréseinek minősülnek, amelyek keretében a tagállamoknak lehetőségük nyílik arra, hogy a 

technikai segítségnyújtás iránti igényeiket kifejezzék. 

A nagyprojekt-benyújtási dátumokat a tagállamok javaslatai alapján a 2014–2020-as operatív 

programok tartalmazzák. A tagállamok előjoga és feladata, hogy nagyprojektekre javaslatot 

tegyenek, és hogy ellenőrizzék az egyes projektek előkészítésének állapotát.   
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A 2014–2020-as időszakra vonatkozó igényfelmérés a tagállamok által rendelkezésre bocsátott 

információn alapult, amely a projektek számát illetően megalapozott, a projektek benyújtási 

határideje tekintetében azonban ambiciózus.  

25. Az uniós források felhasználása önmagában nem képez célkitűzést. Időszerű és jó minőségű 

projektek kidolgozása esetén a források felhasználásának magas aránya valószínűbb. A Bizottság 

által a JASPERS tekintetében meghatározott célkitűzések bár néha kihívást jelentők, de 

egyértelműek voltak. Jogi értelemben véve első alkalommal a 480/2014 felhatalmazáson alapuló 

bizottsági rendelet határozta meg a kohéziós politikában a nagyprojektek minőségi követelményeit. 

Emellett első alkalommal a költség-haszon elemzés alapvető követelményeit a 207/2015 

végrehajtási rendelet tartalmazta, és azok a 2014-es költség-haszon elemzési útmutatóval együtt az 

állami beruházások minőségére vonatkozó átfogó és részletes útmutatásnak minősülnek.  

26. A JASPERS-segítségnyújtás betanulási szakaszt és ezáltal a nemzeti igazgatásban fennálló 

kapacitás kiépítését foglalta magában. Ez az egyik oka annak, hogy a JASPERS személyzetének 

nagy részét kezdettől fogva regionális irodákban helyezték el, hogy közel lehessenek a 

kedvezményezettekhez. A műszaki kapacitás javítását nem kell önálló tevékenységnek tekinteni 

ahhoz, hogy hatása legyen. 

A műszaki kapacitás olyan immateriális jószág, amely közvetetten, például az idővel jobban 

előkészített projekteken keresztül figyelhető meg, amit például a félbeszakított projektek kisebb 

aránya is egyértelműen mutat. 

27. A gyakorlatban igen változó, hogy a tagállamok kiváló minőségű projektek előkészítésére és 

végrehajtására való képessége milyen gyorsan javul. A kedvezményezett országok közigazgatási 

szervei ugyanakkor kifejlesztették az uniós források hatékony felhasználására szolgáló nemzeti 

kapacitásukat, ezért a JASPERS-támogatás iránt sokkal kevesebb kérelmet nyújtanak be. A 

gyakorlatban a JASPERS időkorlátja a programozási időszak. A JASPERS új programozási 

időszakra történő kiterjesztése a Bizottság és az EBB döntésétől függ, amely a folyamatos 

támogatás iránti igények általuk végzett felmérésen és a tagállamok általi keresleten alapul.   

28. A Bizottság és az EBB szerepét 2007 és 2013 között az éves hozzájárulási megállapodások, 

valamint 2014 és 2020 között a partnerségi keretmegállapodás és az egyedi támogatási 

megállapodások egyértelműen meghatározták. A JASPERS-tanácsadás ügyfelei a tagállamok. A 

JASPERS éves, érdekelt felek közötti találkozóján a tagállamok is részt vesznek.   

A 2014–2020-as időszakban a tanácsadás és a független minőségvizsgálat szempontjából a 

JASPERS ügyfelei a tagállamok, míg a benyújtás utáni értékelés szempontjából a Bizottság az 

ügyfél. Ez az összes érintett fél számára egyértelmű.  

29. Lásd még a Bizottság és az EBB 28. bekezdésre adott válaszát. A hivatkozott bekezdésre adott 

válaszban megjelölt, a Bizottság szolgálatai és az EBB közötti formális megállapodásokat évente 

írják alá.  

A munkamegállapodások a JASPERS és a kedvezményezett közötti interakciót szabályozó 

alapelveket is rögzítenek. Vannak olyan projektleírások, amelyek egyértelműen rögzítik, hogy a 

JASPERS az egyes megbízásokat illetően miről gondoskodik.   

Nem nagyprojektek esetében az eredmények nyomon követése a munkamegállapodásoktól és az 

alkalmazott módszertantól elkülönülő kérdés. Finanszírozási kérelem és bizottsági jóváhagyási 

eljárás hiányában a nem nagyprojektekkel kapcsolatos előrehaladás nyomon követése egyértelműen 

nehezebb, és azt kevésbé formális módon kell kezelni.  

A kohéziós politikában a nem nagyprojektek jóváhagyása egyértelműen a tagállamok feladata. 

30. A munkamegállapodásoknak szándékosan valamennyi tagállam esetében közöseknek kell 

lenniük, és a következetesség és a sebesség kulcsfontosságú szempontok. Néhány kisebb 
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változtatásról megállapodás született azokban a kérdésekben, amelyek a tagállamokban erős 

ellenkezést váltanak ki, a szándék azonban a standard operatív eljárás minél szorosabb követése 

volt. Minél hosszabb és részletesebb a dokumentum, annál nagyobb az egyet nem értés és a 

speciális megállapodások iránti igények lehetősége.  

A munkamegállapodások nem minősülnek jogi előírásnak, hanem olyan eszközök, amelyek – 

különösen a változó partnerekkel összefüggésben – elősegítik a tagállamokkal folytatott 

párbeszédet. Elsődleges céljuk, hogy felvázolják mindkét fél jogait és kötelezettségeit. 

Alkalmasint különböző, de a munkamegállapodásokkal és a JASPERS megbízásával minden 

esetben összhangban álló gyakorlatok alakultak ki a konkrét országban uralkodó körülményekhez 

való alkalmazkodás érdekében. Ahogyan az már fentebb említést nyert, a JASPERS bevonását a 

tagállamok kezdeményezik (és a JASPERS a Regionális és Várospolitikai Főigazgatósággal 

folytatott egyeztetést követően a megbízást elfogadhatja vagy elutasíthatja). 

31. Semmi nem indokolta azt, hogy a JASPERS 2007 és 2013 között a Bizottsággal működési 

kérdésekben elért megállapodásokat hivatalossá tegye, mivel elsősorban a tagállamok javára 

végezte munkáját, azonban a 2014–2020-as időszak vonatkozásában a felek a benyújtás utáni 

értékelések szempontjait 2018 első negyedévében hivatalos formába fogják önteni. 

A JASPERS 2006-ban kialakította az eredményeiről való beszámolás formáját, habár a „fellépést 

lezáró feljegyzés” kifejezést csak később alkotta meg. A fellépést lezáró feljegyzés egyértelműen a 

nagyprojekt-kérelmezési formanyomtatványon alapul, ahogyan azt a két dokumentum közötti 

összehasonlítás is mutatja majd. 

A kezdeti időszakokban egyes tagállamok részéről volt némi ellenállás a zárójelentés Bizottsághoz 

történő benyújtásával szemben. A JASPERS bátorította a tagállamokat a zárójelentés benyújtására 

annak érdekében, hogy a Bizottság tudomással bírjon a JASPERS-tanácsadásról, és az a Bizottságot 

segítse abban, hogy tájékozottabban vonja le következtetéseit. Végső soron az összes tagállam 

egyetértett abban, hogy ennek kell lennie az általános gyakorlatnak, ami – meggyőződésünk szerint 

– a JASPERS és a nemzeti hatóságok között a JASPERS-segítségnyújtással kapcsolatban szerzett 

tapasztalatokat követően kialakult bizalmi viszony eredménye.  

A fellépést lezáró feljegyzés olyan eszköz, amely a megbízás kedvezményezettel való hivatalos 

lezárását szolgálja. Ennek formátumát a JASPERS a tapasztalatok alapján időről időre kiigazítja, 

hogy maximalizálja annak hasznosságát. 

 32. A Bizottság és az EBB a JASPERS érdekelt felei és partnerei, de a fellépést lezáró 

feljegyzésben a Bizottság és az EBB nem ügyfelei a JASPERS-nek.  

33. A JASPERS a tanácsadást az EBB általi hitelezéstől függetlenül nyújtja (a 2005-ös stratégiai 

dokumentum rögzíti, hogy az EBB vagy az EBRD nem köteles hitelezni a tagállamoknak, és a 

tagállamok nem kötelesek az EBB-től vagy az EBRD-től hitelt felvenni).  

Úgy tekinthető, hogy közvetetten az EBB, az EBRD és más potenciális hitelezők is hasznot húznak 

a JASPERS eredményeiből. 

34. A projekt-előkészítési munka nagy részét, például a megvalósíthatósági tanulmányhoz vagy a 

környezeti hatásvizsgálathoz hasonló alapvető projektdokumentumok előkészítését tanácsadók 

bevonásával a tagállamok végzik. A JASPERS szerepe, hogy e dokumentumok előállítását irányítsa 

és azzal kapcsolatban észrevételt tegyen. A JASPERS e munka elvégzése során nem verseng külső 

tanácsadókkal. A JASPERS és tanácsadók különböző, de egymást kiegészítő szerepet töltenek be.  

A JASPERS által 2015-ig befejezett körülbelül 830 projektmegbízás kevesebb mint 1%-a foglalta 

magában tanácsadók felvételét, akik a végleges projektdokumentumok részeihez közvetlenül 

hozzájárultak. 
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36. További tanácsadók igénybevételére olyan konkrét és korlátozott esetekben került sor, 

amelyekben a JASPERS fellépését lezáró feljegyzés nem használható döntéshozatalra és a projektre 

vonatkozó másodlagos vélemény beszerzéséhez szükségesnek tekintett tisztviselők 

felhatalmazására (ez kizárólag a 2007–2013-as programozási időszakban történt).     

A 2014–2020-as időszakban a Bizottság úgy döntött, hogy a JASPERS további minőségügyi 

ellenőrzést biztosító független minőségvizsgálati részlege létrehozásának is köszönhetően a 

JASPERS-t (a közös rendelkezésekről szóló rendelet 103. cikke alapján szakaszolt projektek 

kivételével) kizárólag az összes nagyprojekt értékelésére használja fel. 

37. A tagállamok prioritásai a politikából (például a transzeurópai hálózatok), a jogi szabályozásból 

(például a szennyvízkezelési irányelvhez hasonló környezetvédelmi jogi szabályozás) vagy 

prioritásokból (például egyes ágazatok forrásokból való maximális részesedésének aránya) erednek, 

és azok a rögzített szabályok és eljárások révén valósulnak meg. A JASPERS a technikai 

segítségnyújtási igényekre az adott szakpolitikai kereten belül válaszol.  

38. A gördülő cselekvési tervek bevezetése nem változtatott a stratégiákon. 

A gördülő cselekvési tervek fogalmát a tagállamoktól érkező olyan kérések megválaszolása 

érdekében vezették be, amelyek – különösen a 2007–2013-as programozási időszak végén – nem 

koordinált módon hajlamosak megérkezni. A JASPERS cselekvési tervei a tagállamokkal a 

megbízások elfogadását megelőzően folytatott kiterjedt egyeztetések eredményei, minek folytán a 

kérelmek hivatalos benyújtásáig az elfogadási arány 98%. 

A cselekvési terveket közlik a Bizottsággal. 

39. A megbízás törlésének számos oka lehet: a JASPERS a projektről megállapította, hogy gyenge 

befektetés és ezért elvetette, a projekt mérete csökkent és már nem nagyprojekt, az 

árfolyamváltozások a nagyprojekteket nem nagyprojektekké alakíthatják át, a tagállamok belső 

okokból visszavonhatják a projekteket. 

A megbízások törlésének eseteit nem szabad pusztán negatívan észlelni. Egyes esetekben ugyanis a 

lemorzsolódás a JASPERS hozzáadott értékét jelentheti az olyan beruházások csökkentésében vagy 

abbahagyásában, amelyek talán nem minősülnek a szűkös állami források legjobb felhasználásának.  

41. A szakaszoláson való munkavégzés jellegénél fogva időben korlátozott és a programozási 

időszak ciklusához kötődik.  

42. Amint azt a 2007-es cselekvési tervek mutatják, a horizontális megbízások a JASPERS-ben a 

kezdetektől fogva jelen voltak. A horizontális megbízások aránya az évek során stabil maradt. 

43. A JASPERS összes partnere kiemelt figyelmet szentelt a JASPERS félidős értékelése 

eredményeinek, és kevés olyan értékelés van, amely az ajánlásaiban hasonló nyomonkövetési 

aránnyal bírna. 

Az AECOM-tanulmány
1
 általában véve pozitívan szól a JASPERS hatásait illetően.  

                                                       

1 JASPERS értékelési jelentés, 2012. december 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/jaspers_evaluation/final_report_131212.pdf). 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/jaspers_evaluation/final_report_131212.pdf


 

6 

44. A Bizottság (Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság) a regionális és várospolitikai 

főigazgató (a nagyprojektekkel rendelkező) összes tagállamnak címzett 2014. márciusi levelében 

kifejtette, hogy a JASPERS-t miért használja értékelő szervként.  

A független minőségvizsgálati funkciót a közös rendelkezésekről szóló rendelet a tagállamok 

JASPERS-szel kapcsolatos tapasztalatai alapján határozta meg, így a JASPERS hatáskörei és 

jellemzői alapján a 480/2014 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott 

kritériumok szerint a JASPERS átvilágítását feleslegesnek tekintették.  

Közös válasz a 45., 46. és 47. bekezdésre: 

Független minőségvizsgálatot olyan projektek esetében is végeztek, amelyek nem foglalták 

magukban a JASPERS tanácsadási szolgáltatásait.  

A 2014 elejéről származó független minőségvizsgálati eljárási kézikönyv tervezetét sohasem 

hagyták jóvá, és az jelenleg nincs érvényben. A JASPERS független minőségvizsgálatának a 

tanácsadási ágazati részlegektől való funkcionális elválasztása valóságos, mivel a csoportok 

különböző helyszíneken vannak és eltérő közvetlen felettesnek jelentenek. Az erőforrás-

felhasználás hatékonysága érdekében a nagyprojekten tanácsadói minőségben munkát nem végző 

JASPERS-szakértők potenciálisan a független minőségvizsgálati részleg részére értékeléseket 

végezhetnek. A JASPERS olyan minőségirányítási megközelítést dolgozott ki, amelyet 

minőségvizsgálati kézikönyv, folyamattérképek és a tanácsadási és értékelési tevékenységek közötti 

egyértelmű szerepmegosztás tükröznek. A minőségvizsgálati kézikönyv az irányító bizottság által 

követett minőségirányítási megközelítés keretében született, és azt az Európai Minőségirányítási 

Alapítvány kívülről validálja majd. 

A JASPERS irányító bizottsága 2017 decemberében új független minőségvizsgálati kézikönyvet 

fog elfogadni. A Belső Ellenőrzési Szolgálat megkapta az új minőségvizsgálati kézikönyvben 

szereplő megfelelő eljárások alapját képező független minőségvizsgálati és benyújtás utáni 

értékelési tevékenységekre vonatkozó folyamattérképek tervezeteit. 

47. A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság elfogadta a Belső Ellenőrzési Szolgálat ajánlásait, 

és azok kezelésére cselekvési tervet fogadott el. 

48. A független minőségvizsgálati és tanácsadói jelentéseket a JASPERS keretében különböző 

csoportok készítik, és a végleges dokumentumokat az igazgató is aláírja. Az operatív egységek, 

valamint a minőségbiztosítási és ellenőrzési egységek esetében mind a közszférában, mind pedig a 

magánszférában bevett gyakorlat, hogy ugyanannak a szervezeti vezetőnek számolnak be (vagyis az 

egyazon miniszter felügyelete alá tartozó tanúsító és irányító hatóságokkal kapcsolatban számos 

tagállamban elfogadott felállás). Semmi nem indokolja azt, hogy ennek csökkentenie kellene az 

ellenőrzési vagy minőségbiztosítási funkció függetlenségét. 

Nem került eddig napvilágra bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a független minőségvizsgálati 

csoport által adott vélemények kompromisszumot tartalmaznának. A Bizottság és az EBB 

ugyanakkor mérlegelni fogja olyan további intézkedések megtételét, amelyek a függetlenséget 

érintő kockázat megítélését erősítik. 

49. A független minőségvizsgálatot a Tanács és az Európai Parlament (EP) mint jogalkotók azzal a 

kifejezett céllal hozták létre, hogy a nagyprojektek bizottsági értékeléséhez képest alternatívát 

kínáljanak. A JASPERS irányító bizottsága 2017 decemberében új független minőségvizsgálati 

kézikönyvet fog elfogadni. 

50. A Bizottság követi a közös rendelkezésekről szóló rendeletben foglalt jogi előírásokat, amelyek 

a független minőségvizsgálati funkcióról rendelkeznek. A jogalkotók nem határozták meg a 

„jelentős hiányosságok” fogalmát. E fogalom egységes alkalmazása érdekében a Regionális és 

Várospolitikai Főigazgatóság a vezetősége által jóváhagyott belső eljárási szabályzatában négy 
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olyan fő esetet határozott meg, amelyekben jelentős hiányosságokat lehet megállapítani, és 

amelyekben a Bizottságnak nemleges döntést javasolt hozni. 

51. A független minőségvizsgálat alkalmazásáról a tagállamoknak kell dönteniük. A független 

minőségvizsgálattal kapcsolatos munkamegállapodásokat máig (2017 októberéig) tizennégy 

tagállam, köztük Románia, a Cseh Köztársaság és Olaszország írta alá. A munkamegállapodások 

aláírását a JASPERS megköveteli, mielőtt valamely projekt vonatkozásában független 

minőségvizsgálatba kezd.  

52. A JASPERS előrejelzései az operatív programokban felsorolt, a nagyprojektek tervezett 

benyújtási dátumaival kapcsolatban a tagállamoktól kapott tájékoztatáson alapultak.   

A Bizottság úgy véli, hogy a nagyprojektek számai nem optimista előrejelzések, a benyújtási 

ütemterv ugyanis túlzottan optimista volt. 2017 szeptemberében a Regionális és Várospolitikai 

Főigazgatóság közzétette a nagyprojektek adatait a nyílt adatplatformon annak érdekében, hogy a 

tagállamok figyelmét felkeltse a nagyprojektekre vonatkozó adatok minőségére.  

A független minőségvizsgálati funkció alkalmazását gátolják a kiadások igazolására vonatkozó 

különböző szabályok; ezt a közös rendelkezésekről szóló rendeletnek jelenleg a Tanács és az 

Európai Parlament közötti egyeztetés tárgyát képező módosítása fogja kezelni. Ez minden 

bizonnyal növelni fogja a tagállamok független minőségvizsgálat alkalmazásában való 

érdekeltségét. 

A JASPERS független minőségvizsgálati részlegének feladata, hogy a független minőségvizsgálat 

mellett a benyújtást követő értékelési jelentéseket is elkészítse.   

53. A brüsszeli független minőségvizsgálati részleg által irányított benyújtás utáni értékelés 

folyamatának célja annak biztosítása volt, hogy a független minőségvizsgálathoz a lehető 

legközelebb álló értékelési módszertan szerepeljen a közvetlenül a Bizottsághoz benyújtott 

kérelemben. Ez egyenlő versenyfeltételeket biztosított a kérelmek értékelésében.  

A benyújtás utáni értékeléssel kapcsolatos munkamegállapodásokat egészen az alkalmazandó 

határidőkig a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság tanácsának 2015. június 22-én benyújtott, 

a nagyprojektekhez kapcsolódó eljárásokról szóló dokumentum írta le.   

A Bizottság és az EBB azonban a benyújtás utáni értékeléssel kapcsolatban a JASPERS-szel 

fennálló együttműködés fő elemeit a Számvevőszék kérésének megfelelően hivatalos formába fogja 

önteni.  

58. A projekteket jellemzően az irányító hatóságok által alkalmazott tanácsadók készítik elő. A 

JASPERS nem helyettesíti őket, hanem módszertani tanácsot ad és segíti az irányító hatóságokat e 

tanácsadók felügyeletében.  

59. A JASPERS átnézi azt a dokumentációt, amelyet a kedvezményezett maga vagy külső 

tanácsadók segítségével készített el. Ezért sok esetben a JASPERS tanácsadási szolgáltatásainak 

időzítése a kedvezményezettek és a helyi tanácsadók adminisztratív kapacitásán múlik.  

60. Bizonytalan az olyan megbízások időtartama, amelyekben a bevonásra később kerül sor: rövid, 

ha a projektdokumentumok megfelelő minőségűek, egyéb esetekben azonban jelentősen 

meghosszabbodik, mivel előfordulhat, hogy egyes szempontokat már a kezdetektől meg kell 

kérdőjelezni (például az alternatívák elemzését). A jóváhagyási idő szempontjából nem lehet nagy 

az eltérés, mivel a JASPERS-támogatást követően a projekteket hasonló minőségi színvonalon 

nyújtják be. 

A JASPERS-segítségnyújtás másik jellemzője az volt, hogy olyan összetett projekteket helyez a 

középpontba, amelyekben a tagállamoknak nehézségeik voltak a megfelelő dokumentáció 
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előkészítésével, a JASPERS azonban nem tudta egykönnyen orvosolni a projektek összetettségét, és 

néhány fennmaradó kockázatot még kezelni kell. 

63. A megszakítás okait sok esetben a fellépést lezáró feljegyzésről szóló jelentés már megemlítette.  

Különösen a közúti ágazat esetében a környezeti hatásvizsgálathoz kapcsolódó 

eljárások/dokumentáció az egyik olyan terület, amelyen a dokumentáció hiányosságainak 

megszüntetése igen nehézkes volt a JASPERS számára.   

64. A helyzet jelentősen javult a 2014–2020-as időszakban, amelyben a mai napig a 2017-ben 

beérkezett projektek átlagos jóváhagyási ideje 84 naptári napra csökkent. Ezt számos tényező, 

köztük a JASPERS stratégiai irányváltása, a jobb jogi keret és a Bizottság értékelési rendszerének 

átalakítása eredményezte. 

68. A JASPERS-segítségnyújtás a Számvevőszék által ellenőrzött nagyprojektek közel kétharmada 

esetében kihatott a tervezett költségekre (ezek a megtakarítások a Bizottság becslése szerint 175 

millió eurót tesznek ki). Ez a minta a JASPERS által elvégzett megbízások számának 3%-át foglalja 

magában. 

69. A JASPERS gyakran szembesül irreálisan rövid projekt-végrehajtási menetrendekkel. Nagyon 

kevés lehetőség áll rendelkezésre a projekt-végrehajtási menetrendek felgyorsítására. 

72. A kohéziós politikában a nem nagyprojektek jóváhagyása egyértelműen a tagállamok feladata.  

75. A gazdasági és pénzügyi válság 2008. évi kezdetét követően a 2007–2013-as időszakban a 

Bizottság úgy határozott, hogy lehetővé teszi a tagállamok számára a kiadások igazolását és a 

visszatérítés kérését nagyprojektre vonatkozó kérelmek benyújtása nélkül, így megszüntette a 

jóváhagyási és igazolási eljárások közötti kapcsolatot.    

76. Előfordulhat, hogy a késedelem a JASPERS-től teljesen független okokból, például igen 

gyakran közbeszerzési probléma miatt következik be. 

77. A 2014–2020-as időszakban a nagyprojektekre vonatkozó igazolási szabályok lehetővé teszik 

majd a JASPERS számára, hogy hatást gyakoroljon a források felhasználásának ütemére, mivel a 

projektkiadások kizárólag a nagyprojektre vonatkozó kérelmek Bizottságnak történő benyújtását 

követően igazolhatók.  

79. A tagállamok és intézményeik adminisztratív kapacitásainak javulására egyértelmű példák 

léteznek, beleértve a lengyelországi állami utakat is, amelyek esetében a nemzeti közútkezelő 

ügynökség teljes körűen képes jó minőségű és érett projektek előkészítésére. 

Az adminisztratív kapacitásokba való befektetés hosszú távú folyamat, amelynek során a 

szervezetbe, az emberi erőforrásokba, valamint a rendszerekbe és az eszközökbe is be kell fektetni, 

és egy országban a kormányzás jelentős kontextuális tényező. 

A JASPERS a tagállamok (nagy)projektekkel kapcsolatos adminisztratív kapacitásainak javítása 

terén jelentős, de nem az egyetlen meghatározó tényező ebben a folyamatban.  

80. A JASPERS-től kapott támogatást elsősorban az egyes tagállamok szükségletein alapuló 

kereslet indukálta, és az adminisztratív kapacitással kapcsolatos cselekvéseket ennek megfelelően 

fogják kidolgozni. Emellett a JASPERS nem az egyetlen támogatási forrás; a tagállamok bátran 

igénybe vehetik a programjaikba proaktívan beépített és például a személyzetük képzésére és külső 

szakértők alkalmazására irányuló technikai segítségnyújtást.  

81. A kapacitásépítés a műveletek megkezdésétől fogva betanulási szakasz és horizontális 

dokumentumok keretében történt. A hálózatépítésre és a tudásmegosztásra már például az érdekelt 

felek találkozójának keretében is sor került.  
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84. Ebben a folyamatban a JASPERS csak egyike a meghatározó tényezőknek, és nem tehető 

egyedüliként felelőssé, ha nem volt (közvetlen) stratégiai hatás. Számos egyéb tényező, köztük sok 

tagállami szintű tényező is szerepet játszhat. 

85. A technikai segítségnyújtási stratégia először és mindenekelőtt az a dokumentum, amely 

meghatározza az egyes cselekményekhez kapcsolódó költségvetési előirányzatokat (a szinergiák és 

az átfedések elkerülésének figyelembevételével). Ez nem az a dokumentum, amelyben a különböző 

kezdeményezések körében létrehozott összes (formális és informális) koordinációs mechanizmust is 

le kell írni. 

Habár a Bizottság és a JASPERS által nyújtott célzott kapacitásépítési tevékenységek közötti 

koordinációra nem történik utalás, az ettől még rendszeresen megtörtént, ezáltal az átfedések 

kockázata elkerülhető volt.   

87. A JASPERS hozzávetőlegesen 500 jóváhagyott nagyprojektet támogatott a 2007–2013-as 

programozási időszakban. A 2014–2020-as programozási időszakban becslések szerint a JASPERS 

által támogatott és/vagy felülvizsgált nagyprojektek száma meghaladja a 600-at, amely számhoz 

hozzá kell adni a nem nagyprojektek és a kapacitásépítés támogatásának elfogadott megnövelését, 

valamint lehetőség szerint a projektekben való korábbi részvételt. Ez a becslés képezte alapját a 

személyzeti létszám növelésének, és a toborzásra fokozatosan került sor a személyzeti létszám és a 

munkateher egymásnak való megfeleltetése érdekében. A 2007–2009-es és 2014–2016-os időszakot 

a teljes munkaidős egyenérték JASPERS-EU-megbízásra való felhasználásával összevetve az 

összes folyamatban levő és befejezett megbízás személyzeti tagonkénti átlagos száma gyakorlatilag 

változatlan marad. 

88. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó operatív programokban szereplő nagyprojekt-benyújtási 

dátumok a tagállami javaslatokon alapulnak.  

A tagállam előjoga és feladata, hogy nagyprojektekre javaslatot tegyen, és hogy ellenőrizze az 

egyes projektek előkészítésének állapotát.    

89. 2017 októberéig a 2014–2020-as időszakra vonatkozó operatív programok 624 nagyprojektet 

tartalmaztak. 

90. Mivel a JASPERS-nek az általa hozzáadott érték maximalizálása érdekében a lehető 

legkorábban részt kell vennie a projekt előkészítésében, a benyújtási dátumokra vonatkozó 

információk a JASPERS megfelelő személyzeti létszámának becslése szempontjából nem 

relevánsak. Jelenleg a JASPERS 350-nél is több tervezett nagyprojekten dolgozik, amelyeket a 

következő években fognak benyújtani.  

Az összes befejezett megbízás (tanácsadási, független minőségvizsgálat, benyújtás utáni értékelés 

és horizontális) teljes munkaidős egyenértékhez viszonyított aránya 2014 és 2016 között az előző 

programozási időszak (2007–2009) azonos arányszámához hasonló, míg 2017 novemberére 

megnövekedett.  

92. Az adminisztratív kapacitással kapcsolatban a JASPERS által a projektekre és intézményekre 

gyakorolt hatások nyomon követésével kapcsolatban a nemzeti hatóságoknak növelniük kell 

erőfeszítéseiket. A Bizottság ezt a szempontot a JASPERS félidős értékelésében szerepeltetni fogja. 

93. A Bizottság által a projektek jóváhagyásához igénybe vett idő a projektminőségnek felel meg, 

mivel a feltételezés az, hogy a jobban előkészített és bemutatott projekteket gyorsabban hagyják 

jóvá. 

A független minőségvizsgálati és benyújtás utáni értékelési projektek eredményei 2016 szeptembere 

óta a JASPERS weboldalán a statisztikai jelentésben és a hirdetőtáblán nyomon követhetők és 

nyilvánosan megjelennek. Ezeket az adatokat negyedévente frissítik. 
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96. Az értékelésekből származó összes releváns ajánlás követésére sor került az adminisztratív és 

jogi környezeti keretek között.  

A Bizottság a JASPERS félidős értékelését 2018 első negyedévében fogja megkezdeni, és az a 

JASPERS teljesítményének átfogó felülvizsgálatát és 2020 utáni kilátásait foglalja majd magában. 

98. A nemzeti hatóságoknak növelniük kell a JASPERS hatásának értékelésével kapcsolatos 

erőfeszítéseiket, mivel a Bizottság mindig is bátorította és elősegítette a kohéziós politikán belül az 

átfogó értékelési kultúrát. 

101. A szakreferensek JASPERS-szel kapcsolatos visszajelzése számos más kommunikációs 

csatornán érkezett; nevezetesen a nagyprojektek szakreferenseinek csoportja 2008 óta működik, és a 

JASPERS-hez kapcsolódó kérdéseket gyakran egyeztette és ezt követően közölte a JASPERS-szel a 

JASPERS irányító bizottságban vagy más találkozók során. 

104. A Bizottság nem követelte meg a JASPERS-től annak nyomon követését, hogy az általa 

nyújtott tanácsot hogyan használták fel a támogatott nagyprojektek és nem nagyprojektek 

végrehajtásában, és a JASPERS megbízása nem foglalja magában a támogatott projektek tényleges 

végrehajtásának nyomon követését. 

Az operatív programok végrehajtásának és lezárásának nyomon követése a Bizottság szolgálatainak 

előjoga. A JASPERS szükség esetén tudomással bírt a végrehajtási problémákról, amelyekről 

különösen a tagállamok programozási időszakok közötti projektszakaszolásban történő támogatás 

iránti kérelmeiből értesült. 

105. A jelentés e bekezdésében megemlített észrevétel azt jelentette, hogy a JASPERS 

megakadályozta a gyenge beruházások folytatását, aminek az értéke alternatív költségként (vagy 

megtakarításként) állapítható meg. 

108. Az, hogy a megbízásokat törölték, bizonyíthatja a JASPERS által a gyengén előkészített, 

minőségükben nem javítható projektek kiszűrése során hozzáadott értéket. 

109. Létezik a Számvevőszék által említettől eltérő, számlázási célból a különböző megbízásokkal 

eltöltött idő nyilvántartására szolgáló rendszer, amelyet az EBB-n belül alkalmaznak. E rendszerben 

a teljesítési arányokat minden hónap végén ellenőrzik. 

A JASPERS-alkalmazottak 2016 végén elkezdték e rendszerben nemcsak az egyes megbízásokra 

fordított időt, hanem a konkrét feladatokat is rögzíteni. 

Ez képezi a JASPERS kiadásai külső ellenőrzésének alapját, amennyiben az ellenőrzési megbízás 

annak ellenőrzésére vonatkozik, hogy kizárólag elszámolható kiadásokat számoltak-e el. Ez az a 

rendszer, amelyet a kiadások Bizottsággal történő elszámolására használnak. Az ellenőrök ehhez 

kapcsolódó hiányosságot nem jelentettek. 

A Bizottság és az EBB közötti szerződéses jogviszonyok támogatási megállapodáson alapulnak, és 

a támogatható személyzeti költségek alapját az alkalmazott szakértők száma és típusa képezi; azok 

költségét a pénzügyi és igazgatási keretmegállapodásban 2014-ben rögzített mértékek határozzák 

meg. 

110. A Bizottság és az EBB megjegyzik, hogy a Számvevőszék által hivatkozott dokumentum nem 

a JASPERS eredményességének értékeléséről, hanem az „EBB JASPERS-kezdeményezésben 

betöltött szerepének” értékeléséről szólt. A jelentésben szereplő megbízási minta nagyrészt a 

JASPERS-tevékenységek igen korai szakaszából származott, és az kis jelentőséggel bír a JASPERS 

szempontjából a 2014–2020-as időszakban. Ennek ellenére a jelentésben szereplő átfogó 

következtetés az volt, hogy a JASPERS pozitív hatást gyakorol, és hogy az EBB-nek folytatnia kell 

a támogatást. 
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Az eredményességgel kapcsolatban a jelentés rögzíti, hogy „[…] azok az esetek, amelyekben a 

JASPERS képes volt befolyásolni a mögöttes projektek formáját, olyan gazdasági hasznot 

eredményeztek, amelyek valószínűsíthetően meghaladják magának a kezdeményezésnek a 

költségét”. 

112. Az irányító bizottság a JASPERS eredményességét a befejezett megbízások és a JASPERS 

keretében támogatott projektek jóváhagyása szempontjából követi nyomon. 

A megbízások jellege megváltozott, mivel a JASPERS szolgáltatási portfóliója bővült; például a 

JASPERS számos előzetes feltételrendszerrel (köztük hét tagállamban a szállítási kerettervekkel) 

kapcsolatban nyújtott tanácsot olyan esetekben, amelyekben a JASPERS-től érkező munkateher 

jelentősen nagyobb volt annál, mintsem hogy egyetlen szennyvízkezelő projektet lehessen értékelni. 

113. A JASPERS kiadása évekig jelentősen az egyébként elkölthető összegek alatt maradt. Jelenleg 

az utolsó programozási időszakban nem létezett értékelési jelentések benyújtására vonatkozó 

határidők vannak, ezért foglalkozni kell azzal, hogy a kapacitás előzetes rendelkezésre bocsátása 

megfeleljen a jövőbeni keresletnek.  

Az AECOM-tanulmány JASPERS költségével kapcsolatos megállapításai a következők voltak: 

„A JASPERS magasan képzett szakemberek csoportját alkalmazza […]. A más szervekkel és 

ügynökségekkel végzett összehasonlítás alapján a JASPERS költségei indokoltnak tűnnek az általa 

végzett feladatokra és az e munka elvégzéséhez szükséges személyzeti létszámra tekintettel.” 

114. Az EBB által a JASPER részére nyújtott hozzájárulás természetbeni hozzájárulás volt, amely 

főként vezetői és felsővezetői pozícióban a JASPERS-hez kirendelt személyzet formáját öltötte. A 

támogatási megállapodások alkalmazásában e természetbeni hozzájárulások pénzbeli értéket 

kaptak. Nem volt olyan készpénzes ügylet, amely megfelelt volna az említett természetbeni 

hozzájárulásoknak. A Bizottság által teljesített kifizetések címzettje az általa támogatni vállalt 

személyzet volt. Az EBB által biztosított becsült személyzeti költség ezen összeghez képest 

irreleváns volt.  

115. A Bizottság és az EBB a pénzügyi és igazgatási keretmegállapodás keretében megállapodtak 

arról, hogy az EBB által a Bizottságnak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyzeti és 

kiküldetési költségek vonatkozásában egységes átalányköltséget határoznak meg. A JASPERS 

elkezdte a megállapodás szerinti átalányköltségen alapuló társfinanszírozási rendszert alkalmazni a 

2013-ig használt párhuzamos finanszírozási rendszer helyett. Az új és a régi módszer eltérő 

számviteli koncepciókon alapulnak. A személyzeti arányokat eltérő módon számítják, ennek 

következtében azonban a támogatási mértékeket is kiigazítják, hogy mindkét fél a korábbiaknak 

megfelelően nagyjából ugyanolyan összegeket bocsáthasson rendelkezésre. Az új rendszerben a 

költségbecslésre szolgáló névleges mértékeket is megváltoztatták a Bizottság és az EBB által az 

összes közös kezdeményezés vonatkozásában aláírt átfogó megállapodásra (pénzügyi és igazgatási 

keretmegállapodás) tekintettel. 

116. Az Európai Számvevőszék 2006 óta megkapja a JASPERS auditált éves pénzügyi 

kimutatásait. Ami a hozzájárulási megállapodásokban és a pénzügyi és igazgatási 

keretmegállapodásban rögzített módszertant illeti, a JASPERS személyzeti költségei a Bizottság 

által az EBB szolgáltatásaiért fizetni vállalt szokásos ár alapján nyernek meghatározást.    

KÖVETKEZTETÉS ÉS AJÁNLÁSOK 

118. Mind az időzítéssel – a projektek olyan állapotba hozása, hogy az uniós beruházási források 

nyújtására vonatkozó pozitív döntés a szokásosnál gyorsabban megszülessen –, mind pedig a 

minőség javításával kapcsolatban egyértelmű célkitűzések léteztek.  
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A JASPERS-szel kapcsolatos fejleményeket tágabb összefüggéseikben kell értelmezni. A JASPERS 

2006 végén kezdte meg működését. A 2008 őszétől fokozatosan elmélyülő gazdasági és pénzügyi 

válság bizonyos, a JASPERS működését, ezen belül a JASPERS személyzeti létszámának bővítését, 

az igazolási szabályok megváltoztatását stb. érintő döntésekhez vezetett. A JASPERS a változó 

körülményekre rugalmassággal és pragmatizmussal válaszolt.  

A kezdeti hiányosságokat később az irányító bizottság megállapodásai kezelték a tagállamoktól 

kapott válasz és a kereslet ehhez kapcsolódó felmérése alapján. A JASPERS-t eredetileg ugyanis a 

2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó kezdeményezésként alkották meg, azonban az 

említett időszak alatt bekövetkezett fejleményekre tekintettel és az igényfelmérések alapján a 

JASPERS megbízását meghosszabbították a 2014–2020-as programozási időszakra. 

119. A tagállamokkal formalizált munkamegállapodásokat hoztak létre az olyan nagyprojektekkel 

és nem nagyprojektekkel kapcsolatban, amelyekben a tagállam tanácsadás vagy független 

minőségvizsgálat szempontjából ügyfél. A JASPERS és a Bizottság között átfogó szerződéses 

megállapodás van érvényben. Az egy adott országhoz kapcsolódó JASPERS-megbízások – 

nagyprojekt, nem nagyprojekt, valamint horizontális vagy stratégiai megbízások – éves vagy 

gördülő cselekvési tervekben szerepelnek, és azokról a kedvezményezettel állapodnak meg.  

Nagyon ritka esetben a JASPERS tanácsadási típusú munkára nyújtott támogatást (kísérleti 

tevékenységek, amelyek megismételhetők lehetnek, a nemzeti hatóságok vagy a JASPERS 

szükséges munka elvégzéséhez kapcsolódó kapacitáshiánya stb.).   

120. A prioritások a tagállamok és az uniós intézmények megállapodása szerinti uniós kohéziós 

politikai prioritásokon alapulnak, és azokat az elfogadott operatív programok keretében töltik meg 

operatív tartalommal. A JASPERS a prioritásokat nem önállóan határozza meg.   

121. A szakaszolás a JASPERS-erőforrások pragmatikus rövid távú felhasználását jelentette annak 

érdekében, hogy az egyik programozási időszak végén és egy másik programozási időszak kezdetén 

az uniós források teljes körű felhasználása biztosított legyen. A szakaszoláson való munkavégzés 

jellegénél fogva időben korlátozott és fokozza a források felhasználását  

A JASPERS projektvégrehajtásra vonatkozó megbízásai 2% körül mozognak. 

122. A gördülő cselekvési tervek bevezetése nem változtatott a stratégiákon. 

1. ajánlás 

A JASPERS a Bizottság és az EBB közötti partnerség, amelyhez mindkét intézmény hozzájárul az 

irányító bizottság keretében.   

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

 c) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

 d) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

 e) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

Szükség szerint megfelelő munkamegállapodások léteznek, de a felek elfogadják, hogy például a 

benyújtás utáni értékeléssel kapcsolatban formálisabb megállapodásra lehet szükség.  
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123. A független minőségvizsgálatot a Tanács és az Európai Parlament azzal a céllal hozták létre, 

hogy a nagyprojektek bizottsági értékeléséhez képest alternatívát kínáljanak. A független 

minőségvizsgálatot valamely tagállam kéri, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően annak 

címzettje a tagállam. 

Az Európai Minőségirányítási Alapítvány által 2017 novemberében jóváhagyott átfogó 

minőségirányítási megközelítéssel összefüggésben olyan minőségvizsgálati kézikönyv készült, 

amely minőségirányítási szempontból kifejezetten kezeli a függetlenséggel és a következetességgel 

kapcsolatos kérdéseket. A JASPERS irányító bizottsága 2017 decemberében új minőségvizsgálati 

kézikönyvet fog elfogadni. 

124. A független minőségvizsgálat alkalmazásáról a tagállamoknak kell dönteniük. A 

munkamegállapodások aláírását a JASPERS megköveteli, mielőtt valamely projekt vonatkozásában 

független minőségvizsgálatba kezd. 

2. ajánlás 

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

A jelenlegi időszakban a JASPERS-tanácsadási támogatást kapott projektek értékelésére irányuló 

független minőségvizsgálatok JASPERS általi elvégzése során a pártatlanság hiánya kockázatának 

mérséklése érdekében intézkedések fognak történni. 

Habár a Bizottság jelenleg nem tehet konkrét kötelezettségvállalást a 2020 utáni időszakra 

vonatkozó jogalkotási javaslatokat illetően, lényegében elfogadja az ajánlást, és mérlegelni fogja a 

független minőségvizsgálati funkció jövőjét. 

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

A Bizottság a közte, az EBB és a tagállamok között létrejövő szerződéses megállapodásokban 

tisztázni fogja a független JASPERS-minőségvizsgálathoz való hozzáférési jogosultságokat.  

126. A JASPERS az összes projektre nem gyakorolhatott ugyanolyan terjedelmű és erősségű hatást, 

mivel ez attól függött, hogy a projektciklus mely szakaszban tartott, amikor a JASPERS-t felkérték 

támogatás nyújtására, és hogy a projekt milyen minőségű volt, amikor abba a JASPERS 

bekapcsolódott. A Számvevőszék által ellenőrzött mintában szereplő projektekben azonban a 

JASPERS tanácsadása legalább egy minőségügyi szempontból mérsékelt (45%) vagy jelentős 

(20%) hatást gyakorolt. A négy országban mintavételezett projektek bizonyítják, hogy a JASPERS 

hozzájárulásának eredményeként jelentős költségmegtakarítások történtek. A JASPERS-tanácsadást 

követően visszavont projekteket haszonként kell kezelni, mivel ezáltal sikerült elkerülni jelentős 

források nem megfelelő felhasználását. A jelentős költségmegtakarításokkal járó 20 

nagyprojektmintából 4 minta esetében a teljes költségmegtakarítás a Bizottság becslése szerint 175 

millió euró volt. 

127. A projektciklus idejének jelentős része – különösen a végrehajtási szakaszban – nem a 

JASPERS-hez kötődik; az irányító bizottság nem ezt a szerepet adta a JASPERS-nek, és azt a 

tagállamok sem igényelték (a megbízások 1%-a), és ez azt mutatja, hogy a JASPERS szerepet 

játszhatna a végrehajtásban.  

129. Habár a JASPERS-tanácsadás nagyprojektekre gyakorolt hatásának nyomon követése 

érdekében többet lehetett volna tenni, ehhez a tagállamok együttműködésére lett volna szükség, 

mivel a nagyprojektek jóváhagyási eljárásához hasonló eljárás nem áll rendelkezésre.  

130. A 2014–2020-as időszakban a nagyprojektekre vonatkozó igazolási szabályok lehetővé teszik 

majd, hogy a JASPERS a források felhasználásának ütemét befolyásolhassa.  
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3. ajánlás 

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

A JASPERS-támogatásnak a projekt fejlődési szakasza alapján történő alakítása már prioritásnak 

minősül, azonban a JASPERS bevonásának szakasza attól függ, hogy a tagállam kérelme mikor 

érkezik. 

A projektciklus lehető legkoraibb szakaszában történő munkavégzés igénye egyértelmű, és annak e 

megközelítésre gyakorolt hatása például az egyes tagállamok számára kidolgozott szállítási ágazati 

stratégiákban látható. Ez azonban más tagállamokban nem mindig lehetséges.   

Az ajánlás második részét a Bizottság nem fogadja el. A projektkidolgozási ciklusban a nemzeti 

jóváhagyás korán érkezhet, és a projektek a nemzeti jóváhagyást követően is változhatnak. 

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

132. A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság és a JASPERS a tevékenységeket egymás között 

folyamatosan koordinálja. A Bizottság a JASPERS-szel/hálózati és kompetenciaközponttal az 

általuk végzett tevékenységekről rendszeresen folytat információcserét, és együttműködnek 

azokban az esetekben, amelyekben átfedés kockázata vagy szinergia lehetősége áll fenn. Erre példa 

a JASPERS-nek a Bizottság által 2016-ban Brüsszelben megrendezett tematikus állami támogatási 

szemináriumokba történő bevonása (a JASPERS szakértő felszólalókat biztosított) és a JASPERS 

2015-ös állami támogatási nemzeti szemináriumokon való részvétele.  

133. A JASPERS az idők során egyre inkább előrelépett és a stratégiával, valamint a 

projektkiválasztás korai szakaszával kapcsolatban nyújt segítséget (annyiban, amennyiben ezt a 

nemzeti hatóságok lehetővé teszik). A várakozások szerint a JASPERS így fogja folytatni 

működését.  

4. ajánlás 

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és azt már végrehajtottnak tekinti.  

A Bizottság (Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság) által 2017 szeptemberében elfogadott új 

technikai segítségnyújtási stratégia a JASPERS cselekvéseit a Bizottság által vállalt új 

tevékenységekbe építi be.  

 b) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében.  

134. A JASPERS tevékenységeinek intenzívebb nyomon követése – különösen a hatékonyság és 

eredményesség szempontjából – nagymértékben fokozná a kezdeményezés sikeres működését.  

A 2014–2020-as időszakban a nagyprojektekre vonatkozó igazolási szabályok lehetővé teszik majd, 

hogy a JASPERS a források felhasználásának ütemét befolyásolhassa.  

136. A JASPERS a tagállamoknak technikai tanácsadást nyújt, valamint a benyújtás utáni 

értékeléshez és a független minőségvizsgálathoz hasonló más funkciókat lát el. Nem a projektek 

valamennyi szempontjára vonatkozó átfogó nyomonkövetési rendszerként jött létre.    

Az operatív programok végrehajtásának nyomon követése a Bizottság szolgálatainak előjoga. A 

JASPERS szükség esetén tudomással bírt a végrehajtási problémákról, amelyekről különösen a 

tagállamok programozási időszakok közötti projektszakaszolásban történő támogatás iránti 

kérelmeiből értesült. 
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138. A Bizottság és az EBB az EBB által a Bizottságnak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos 

személyzeti és kiküldetési költségek vonatkozásában egységes átalányköltség meghatározásáról 

állapodtak meg. A JASPERS elkezdte a megállapodás szerinti átalányköltségen alapuló 

társfinanszírozási rendszert alkalmazni a 2013-ig használt párhuzamos finanszírozási rendszer 

helyett. Az új és a régi módszer eltérő számviteli koncepciókon alapulnak. A személyzeti arányokat 

eltérő módon számítják, ennek következtében azonban a támogatási mértékeket is kiigazítják, hogy 

mindkét fél a korábbiaknak megfelelően nagyjából ugyanolyan összegeket bocsáthasson 

rendelkezésre. Az új rendszerben a költségbecslésre szolgáló névleges mértékeket is 

megváltoztatták a Bizottság és az EBB által az összes közös kezdeményezés vonatkozásában aláírt 

átfogó megállapodásra (pénzügyi és igazgatási keretmegállapodás) tekintettel. 

Az Európai Számvevőszék 2006 óta megkapja a JASPERS auditált éves pénzügyi kimutatásait. 

Ami a hozzájárulási megállapodásokban és a pénzügyi és igazgatási keretmegállapodásban rögzített 

módszertant illeti, a JASPERS személyzeti költségei a Bizottság által az EBB szolgáltatásaiért 

fizetni vállalt szokásos ár alapján nyernek meghatározást.  

A pénzügyi és igazgatási keretmegállapodás díjmértékei végső soron hozzájárultak a Bizottság, 

valamint az EBB közötti konkrét technikai segítségnyújtási kezdeményezésekre vonatkozó 

szerződéses megállapodások nagyobb mértékű harmonizációjához és egyszerűsítéséhez. 

  

A Bizottság úgy véli, hogy a pénzügyi és igazgatási keretmegállapodás megfelel a költségvetési 

rendeletnek. A költségvetési rendelet 124. cikke lehetővé teszi átalányok és egyösszegű átalányok 

alkalmazását, és az vonatkozik a pénzügyi és igazgatási keretmegállapodásra. 

5. ajánlás 

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

A jövőbeni stratégiával és célkitűzésekkel kapcsolatban felvetett kérdések a közelgő félidős 

értékelés részét fogják képezni.  

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

c) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

d) A Bizottság elfogadja az ajánlást, és kiemeli, hogy az EBB-t mint a JASPERS-ben részt vevő 

másik partnert be kell vonni a JASPERS sikeres végrehajtása érdekében. 

A Bizottság ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a JASPERS „költségei” a pénzügyi és igazgatási 

keretmegállapodás révén nyernek meghatározást.   



 
Esemény Dátum 

Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése 16.3.2016 

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

5.10.2017 

A végleges jelentés elfogadása az egyeztető eljárás után 29.11.2017 

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

8.1.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2006-ban az Európai Bizottság az Európai Beruházási 
Bankkal együtt vállalt szerepet az „európai régiók 
beruházásait támogató közös program” (JASPERS) nevű új 
kezdeményezésben. A JASPERS azt tűzte ki fő céljául, hogy 
a minőségi „nagyprojektek” előkészítéséhez független, 
ingyenes tanácsadást nyújtson az Unióhoz 2004-ben vagy 
később csatlakozott tagállamoknak. A JASPERS fő 
céljainak, szerep- és felelősségi köreinek 
meghatározásában olyan hiányosságokat állapítottunk 
meg, amelyek kockázatot jelentenek az 
elszámoltathatóságra nézve. Jelentős hiányosságokat 
tártunk fel az új független minőségvizsgálati feladatkör 
létrehozását illetően is, ami nagy kockázatot jelent a 
pártatlanságra nézve. A JASPERS segített ugyan 
felgyorsítani a projektek jóváhagyását és kedvezően 
befolyásolta a mögöttes projektdokumentációk 
minőségét, ám általánosságban nem tudott hatást 
gyakorolni az uniós források felhasználására. A 
JASPERS-nek a tagállamok adminisztratív kapacitására 
gyakorolt hatása egyelőre nem eredményezett nagyobb 
fokú függetlenedést a JASPERS segítségnyújtásától. Az 
észlelt hiányosságok a JASPERS-tevékenységek 
tervezésének, monitoringjának és értékelésének jelentős 
hiányosságaival párosulva veszélyeztetik a 
kezdeményezés sikeres működését, különösen annak 
hatékonyságát és eredményességét.
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