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I. A BIZOTTSÁG ÉS AZ EKSZ VÁLASZAI RÖVIDEN 

Az EU külső szárazföldi és tengeri határai mentén megvalósuló, határokon átnyúló programok a 
tagállamok és a szomszédos partnerországok közötti együttműködés egyedülálló formáját jelentik. 
Ez az együttműködés fokozott személyes kapcsolatokat és információcseréket igényel regionális és 
helyi szinten, és a szereplők széles körét (települések, nem kormányzati szervezetek, egyetemek 
stb.) vonja be. A 2014–2020-as időszakra szóló Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) 
határokon átnyúló együttműködési (CBC) programjait valamennyi érdekelt fél nagyra értékeli, és 
azokat széles körben sikeres módszernek tekintik, amely az EU-t és a szomszédos országokat 
közös kihívásokra és prioritásokra építve összefogja, a felelősségvállalást és a partnerséget 
helyezve együttműködés középpontjába.  

Az együttműködés egyedülálló szerepet tölt be az EU külpolitikai eszköztárában. Több esetben az 
ENI-CBC programok olyan együttműködést tettek lehetővé, amelyre egyébként nem került volna 
sor, vagy politikai okokból nehézségekbe ütközött volna; ilyen például az Izrael és arab szomszédai 
közötti együttműködés. A határokon átnyúló együttműködés mint olyan a bizalomépítés jelentős, 
politikai szempontból semleges eszköze. Ez fontos eszközt és hozzáadott értéket jelent, amelyet 
valamennyi érintett partner elismer.  

Az ENI-CBC programok a határ menti területek fejlesztése terén fennálló hiányosságok és a 
nemzeti határokat átlépő kihívások – például az éghajlatváltozás vagy a közlekedési 
összeköttetések – kezelésében is kulcsfontosságúak. Az ENI-CBC a közös megoldások megtalálása 
hatékony eszközének bizonyult, mivel az ilyen kérdéseket egyedi, együttműködésen alapuló 
irányítási modell révén kezeli.  

A Bizottság üdvözli a Számvevőszék különjelentésének általános következtetését, amely megerősíti, 
hogy az ENI-CBC programok releváns és értékes támogatást nyújtottak a régióknak az EU 

külső határainak mindkét oldalán. Időzítéséből adódóan az ellenőrzés szükségszerűen csak 
részben tudta rögzíteni az ENI-CBC eredményeit, amelynek teljes körű végrehajtása 2019-ben 
kezdődött meg. A teljes eredmények csak a lezáráskor, 2025-ben válnak ismertté. 

A Bizottság elismeri, hogy az ugyanazon a területen végrehajtott uniós eszközök egymást 
kiegészítő jellege mindig javítható.  Üdvözöljük, hogy az uniós képviseletek jelezték, hogy 
szorosabban be kell vonni őket, és fokozottabb tájékoztatást kell nyújtani számukra az 
együttműködéssel kapcsolatban. Üdvözöljük továbbá a Számvevőszék arra vonatkozó 
következtetését, hogy szorosabban be kell vonni az uniós képviseleteket, és úgy véljük, hogy ennek 
során tiszteletben kell tartani a megosztott irányítás alá tartozó programok irányítására vonatkozó 
szabályokat.  

A Bizottság elismeri azon problémák némelyikét, amelyekkel az ENI-CBC projektek végrehajtása 
során korábban szembesültek, például a programok késői megkezdését, az eredmények nyomon 
követésének néhány hiányosságát vagy a csalásbejelentő eszközökhöz való elégtelen hozzáférést. 
A Bizottság ezeket a kérdéseket az ENI-CBC programoknak a kohéziós politikán belüli átfogó 
Interreg keretbe való integrálásával kezelte. A 2021–2027-es időszakban az „Interreg NEXT 
programok” számára előnyös lesz az egyszerűsített jogi keret, az új eljárások és a folyamatos 
magas szintű elkötelezettség, annak ellenére, hogy Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziója 
példátlan kihívásokat teremtett. Az Interreg NEXT központi szerepet fog játszani az Ukrajnának és 
az ukrán népnek az EU-hoz való csatlakozás felé vezető úton nyújtott uniós támogatásban, 
kapacitásépítésben és az EU-val a határ menti régióikban folytatott együttműködés 
megerősítésében.  
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II. A BIZOTTSÁG ÉS AZ EKSZ VÁLASZAI A 
SZÁMVEVŐSZÉK FŐBB ÉSZREVÉTELEIRE  

1. Az ENI-CBC és más uniós finanszírozású programok egymást 

kiegészítő jellege  

A Bizottság üdvözli a Számvevőszék fő észrevételét, miszerint az ENI-CBC programokat részvételen 
alapuló módon dolgozták ki, és a határ menti régiók közös kihívásaihoz igazodó prioritásokat 
határoztak meg. Megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék elismerte, hogy a programok által 
kiválasztott tematikus célkitűzések összhangban vannak a régiók kihívásainak és gyengeségeinek 
elemzésével1, és hogy a civil társadalom fontos szerepet játszott a részt vevő régiók 
szükségleteinek és prioritásainak meghatározásában2. 

A Bizottság ösztönzi és előmozdítja az uniós programok és eszközök közötti koordinációt a köztük 
lévő szinergiák fokozása és a kettős finanszírozás elkerülése érdekében. Üdvözöljük a 
Számvevőszék azon észrevételét, hogy a Bizottság erőfeszítéseket tett a projektek kettős 
finanszírozásának elkerülése és a lehetséges szinergiák azonosítása érdekében3. A Bizottság ezzel 
kapcsolatban egy ajánlást is kiadott a programokra vonatkozóan. Emellett a Bizottság 
támogatásával az Interact és a TESIM (a Bizottság technikai segítségnyújtási projektje, amely 
támogatja az ENI-CBC programokat) 2020 júliusában létrehozta a „Szinergiák javítása a földközi-
tengeri térségben” elnevezésű párbeszéd-platformot. Ez a platform nyitva áll a földközi-tengeri 
térségben működő, a 2021–2027-es időszakra szóló valamennyi Interreg program előtt, és mind a 
programozás, mind a végrehajtás során elősegíti a megerősített koordinációt. A Bizottság 
tudomásul veszi továbbá, hogy a Számvevőszék elismerte a TESIM, az Interact program és maguk 
az ENI-CBC programok által tett koordinációs erőfeszítéseket4.  

Az irányító hatóságok feladata a szinergiák biztosítása, valamint az átfedések és a kettős 
finanszírozás elkerülése. E tekintetben a Bizottság nem ért egyet azzal, hogy az elvégzett 
koordináció „nem volt elégséges”, és hogy „hiányzik a strukturált koordináció”5. 

A Bizottság és az EKSZ fontosnak tartja, hogy az uniós képviseleteket szorosabban bevonják az 
ENI-CBC és Interreg NEXT programokba6. A kohéziós politika jogi kerete azonban egyértelműen 
meghatározza a Bizottság szerepét a programok végrehajtásában. A megosztott irányítás 
keretében a projektek kiválasztásáért és a projektszintű nyomon követésért a részt vevő országok 
és a programhatóságok felelősek, nem pedig a Bizottság. 

A 2021–2027-es programok esetében a Bizottság jelentősen egyszerűsítette a kohéziós politikai 
intézkedések keretébe tartozó programok létrehozására vonatkozó eljárásokat. Konkrétan a 

                                                 
1 Lásd a Számvevőszék 15. észrevételét.  

2 Lásd a Számvevőszék 22. észrevételét.  

3 Lásd a Számvevőszék 23. észrevételét.  

4 Lásd a Számvevőszék 28. észrevételét. 

5 Lásd a Számvevőszék 29. észrevételét. 

6 Lásd a Számvevőszék 31. észrevételét. 
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programhatóságok kijelölését szüntetik meg, ami segíthet megelőzni a 2014–2020-as időszakban 
azonosított késedelmeket7, és felgyorsítani a jövőbeli programok elindítását.  

2. Kiválasztás, nyomon követés és beszámolás  

A Bizottság üdvözli a Számvevőszék azon következtetéseit, miszerint a „kiválasztási folyamat 
nagyrészt átlátható volt, és úgy alakították ki, hogy a legmegfelelőbb ENI-CBC projekteket válassza 
ki”, és a Bizottság és az irányító hatóságok hasznos iránymutatást nyújtottak a projektek 
végrehajtásához és a csalás kockázatának csökkentéséhez. Tudomásul vesszük a Számvevőszék 
azon megállapításait, amelyek a projektek előre jelzett (jó) teljesítményével, valamint az ellenőrzött 
projektek kisebb része esetében gyengébb határon átnyúló hatással kapcsolatosak. 2022. október 
elején a Bizottság tájékoztatást kapott a programhatóságoktól arról, hogy időközben – legalábbis 
részben – orvosolják a Számvevőszék által feltárt hiányosságokat8. Folyamatban van például a 
lengyelországi Malhowicében található közúti határátkelőhely megépítése, amely növelni fogja a 
885-ös regionális út megépítésére irányuló projekt határokon átnyúló dimenzióját, és amelyet 
2025-ben kell befejezni. A programhatóságoktól kapott információk szerint a 2020–2021-es éves 
terv szerinti valamennyi késedelmes helyszíni ellenőrzést 2022. június végéig elvégezték. 

Ami a programok nyomonkövetési és beszámolási keretét illeti, valamennyi program 
prioritásonként legalább egy közös outputmutatót választott, ami az ENI-CBC szintjén lehetővé 
teszi az elfogadható szintű összesítést9. A tervek szerint tovább dolgoznak a programoknak többek 
között technikai segítségnyújtás révén történő támogatásán annak érdekében, hogy elősegítsék a 
mutatók rendszerének projektszinten történő pontos meghatározását.  

3. A NEXT programok és a jövőre vonatkozó kilátások 

A Bizottság üdvözli, hogy a Számvevőszék elismerte, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó új 
jogi keret és eljárások módosításai tükrözik a korábban levont tanulságokat. A Bizottság meg van 
győződve arról, hogy a bevezetett egyszerűsítési intézkedések kézzelfogható előnyökkel járnak a 
programok és azok végrehajtása szempontjából, valamint a projektek kedvezményezettjei számára. 
A Bizottság úgy véli, hogy az új rendeletek kellően megbízható rendszert biztosítanak a 
programirányítási és -ellenőrzési rendszerek esetleges hiányosságainak azonosítására, 
kiküszöbölve egyúttal a korábbi kijelölési eljárás negatív következményeit, többek között a hosszas 
késedelmeket10. Hasonlóképpen, a Bizottság úgy véli, hogy a nagyszabású infrastrukturális 
projektekre vonatkozó egyszerűsített eljárás alkalmazása csak előnyökkel jár, és nem jelent 
jelentős kockázatot. A jogszabályok továbbra is lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy a projekt 
kiválasztását megelőzően véleményt nyilvánítson, de ez a beavatkozás nem késleltetheti az ilyen 
projektek végrehajtását. 

A Bizottság úgy véli, hogy az új rendeletek megfelelően orvosolják az ENI-CBC programok 
nyomonkövetési és beszámolási rendszereinek a Számvevőszék által azonosított hiányosságait. A 
programoknak a kohéziós politika teljesítménymérési keretét kell alkalmazniuk, létrehozva a közös 
output- és eredménymutatók egyértelmű rendszerét. A Bizottság következetesen arra ösztönözte a 
programokat, hogy használják ezeket a közös mutatókat, és valamennyi Interreg NEXT program az 
új közös output- és eredménymutatók alkalmazása mellett döntött, ami a 2021–2027-es 

                                                 
7 Lásd a Számvevőszék 33. észrevételét. 

8 Lásd a Számvevőszék 59. és 66. észrevételét. 

9 Lásd a Számvevőszék 61. észrevételét. 

10 Lásd a Számvevőszék 77. észrevételét. 
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programok esetében sokkal magasabb szintű összesítést eredményez, mint a 2014–2020-as 
időszakban11.  

A többéves stratégiai dokumentum elfogadása valóban késedelmet szenvedett az Ukrajna elleni 
orosz katonai agresszió miatt. A dokumentumot azonban augusztus 12-én elfogadták.  

Az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió miatt az EU Oroszországgal és Fehéroroszországgal 
folytatott valamennyi együttműködési tevékenységét felfüggesztették, és a közeljövőben 
valószínűleg nem indulnak el a 2021–2027-es együttműködési programok a két országgal. A nagy 
kihívást jelentő politikai környezet ellenére a földközi-tengeri térségben továbbra is folyamatos 
lelkesedés és magas szintű elkötelezettség tapasztalható a déli szomszédság keretében folytatott 
együttműködés iránt.   

Emellett az Ukrajnával és a Moldovai Köztársasággal folytatott együttműködés további lendületet 
és jelentőséget kap, mivel mindkét ország megkapja az uniós tagjelölti státuszt. Az Interreg 
egyedülálló alkalmat nyújt arra, hogy Ukrajna és a Moldovai Köztársaság közvetlenül részt vegyen 
a megosztott irányítás alá tartozó programokban. Az oktatásba, az egészségügybe, a zöld 
infrastruktúrába vagy a határigazgatásába történő beruházások révén az Interreg NEXT programok 
segíteni fogják a partnerországok határrégióit érintő különböző kihívások és sürgető szükségletek 
kezelését, és felbecsülhetetlen lehetőségeket kínálnak a regionális és helyi érdekelt felek számára, 
hogy a tagállami partnerekkel közös projektek révén növeljék kapacitásaikat. A Bizottság minden 
tőle telhetőt megtesz ezen együttműködés megerősítése érdekében, mind pénzügyileg, mind pedig 
a jogi keret kiigazítása révén. A Bizottság emellett mindent megtesz annak érdekében, hogy 2022 
végéig elfogadja az új programokat, hogy a határ menti régiókban a lehető leghamarabb új 
együttműködést és beruházásokat lehessen elindítani.  

III. A BIZOTTSÁG ÉS AZ EKSZ VÁLASZAI A 
SZÁMVEVŐSZÉK KÖVETKEZTETÉSEIRE ÉS 
AJÁNLÁSAIRA  

1. ajánlás – A programok közötti koordináció javítása  

A Bizottság: 

(a) az Interreg NEXT programok tervezetének felülvizsgálatakor értékelje, hogy a részleges földrajzi 

átfedést mutató programok létrehoztak-e valamely mechanizmust a programközi koordinációra, 

többek között folytattak-e a kiválasztott projektekkel kapcsolatos konzultációkat;  

(b) az ellenőrző hatóságok ellenőrzési stratégiáinak vizsgálata során értékeli, hogy azok magukban 

foglalják-e a létrehozott koordinációs mechanizmusok eredményes végrehajtásának 

ellenőrzését. 

Megvalósítás céldátuma az a) pont esetében: 2022. december 31. 

Megvalósítás céldátuma a b) pont esetében: 2023. június 30. 

                                                 
11 Lásd a Számvevőszék 81. észrevételét. 
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A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást. 

Az a) pontot illetően valamennyi 2021–2027-es Interreg programnak – beleértve az Interreg NEXT 
programot is – a programdokumentumában ismertetnie kell, hogy miként veszik figyelembe a más 
finanszírozási programokkal és eszközökkel fennálló komplementaritást és szinergiákat. (Az 
Interreg-rendelet 17. cikke (3) bekezdése b) pontjának ii. alpontja.) A Bizottság ezért a programok 
minőségértékelése során és a jóváhagyás előtt értékeli, hogy ez a követelmény teljesül-e. Ez 
magában foglalja annak ismertetését, hogy a programhatóságok hogyan kívánnak koordinálni más 
uniós finanszírozási forrásokkal, többek között az EU partnerországokkal folytatott kétoldalú 
együttműködése tekintetében is. A koordináció a program összetettségétől, körülményeitől és 
földrajzi sajátosságaitól függően változhat.  

A b) pontot illetően a Bizottság ellenőrizni fogja, hogy a programhatóságok végrehajtják-e a 
programok közötti koordinációt Interreg NEXT programjaikban.  

2. ajánlás – Az uniós képviseletek részvételének fokozása 

Tanácsadói minőségében a Bizottság megfigyelőként rendszeresen vonja be az EKSZ-t és az érintett 

uniós képviseleteket a közös programozási bizottság munkájába, illetve hívja meg őket a közös 

monitoringbizottság üléseire. 

Megvalósítás céldátuma: 2023. március 31. 

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást. 

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság felelős az ENI-CBC és az Interreg NEXT programok 
irányításáért, ezért e főigazgatóság képviseli az Európai Bizottságot a monitoringbizottságokban. 
Mint minden kohéziós politikai program esetében, a felelős főigazgatóság figyelembe veszi az 
egyes monitoringbizottságok napirendjét, és gondoskodik a Bizottság, valamint az Európai Külügyi 
Szolgálat és az uniós képviseletek munkatársainak megfelelő képviseletéről.   

A Bizottság biztosítani fogja a monitoringbizottság dokumentációjának szisztematikus megosztását 
az érintett kollégákkal, többek között az Európai Külügyi Szolgálat és az uniós képviseletek 
munkatársaival. Ezt a gyakorlatot már alkalmazzák az egyes ENI-CBC programok, például a 
földközi-tengeri térségre vonatkozó ENI-CBC program.  

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a közös programozási bizottságok nem hivatalos programszervek. 
Ezeket a részt vevő országok eseti alapon hozzák létre az új programdokumentumok megírására. A 
programok elfogadását követően 2022-ben megszűnnek. 

3. ajánlás – Egy csalásbejelentő informatikai eszköz 

igényekhez való alkalmazása  

A Bizottság tegye lehetővé, hogy a nem uniós országokban működő (a finanszírozási 

megállapodásokban azonosított) csalás elleni szervek közvetlenül a szabálytalanságkezelő 

rendszeren keresztül jelentsék az esetleges szabálytalanságokat. 

Megvalósítás céldátuma: 2023. december 31. 

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 
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Az új bejelentő hatóságokhoz és felhasználókhoz való hozzáférés technikailag lehetséges. Ez a 
hozzáférés megadható és a jövőben is meg is fog valósulni. A Bizottság azonban hangsúlyozni 
kívánja, hogy a rendelkezésre álló emberi erőforrások jelenlegi szintjére tekintettel kihívást 
jelenthet az új felhasználók képzésének, eligazításának és támogatásának biztosítása. A Bizottság 
azt is megjegyzi, hogy az uniós támogatásban részesülő nem uniós országokban felmerülhetnek 
hatásköri kérdések a szabálytalanságok nemzeti szintű, a szabálytalanságkezelő rendszeren 
keresztül történő bejelentésével kapcsolatban. 

4. ajánlás – Iránymutatás nyújtása a fenntarthatóságnak a 

projekt lezárását követő nyomon követéséhez 

A Bizottság nyújtson iránymutatást az (ENI-CBC és Interreg NEXT programok által finanszírozott) 

projektek fenntarthatóságának nyomon követéséhez, javasolva, hogy a bizonyos értéket meghaladó, 

illetve infrastrukturális komponenssel rendelkező projektek számoljanak be az irányító hatóságoknak 

a projekt lezárását követően az eredményeik fenntarthatóságáról. 

Megvalósítás céldátuma: 2023. december 31. 

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást. 

A projektek fenntarthatósága valamennyi uniós szakpolitika megvalósítása szempontjából fontos 
elv. A Bizottság proaktívan foglalkozik az ENI-CBC projektek fenntarthatóságának kérdésével a 
programhatóságok számára tapasztalatcsere céljából szervezett rendezvények során, például az 
ENI-CBC konzultációs és koordinációs csoportjának és/vagy a monitoringbizottság ülésein.   

A Bizottság kiemeli, hogy az Interreg NEXT programok esetében a műveletek fenntarthatósága a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó, közös rendelkezésekről szóló rendelet 65. cikke szerinti 
szabályozási követelmény. A programhatóságok e követelménynek megfelelően nyomon követik a 
fenntarthatóságot.  

5. ajánlás – Konzultáció valamennyi érintett részleggel a 

nagyszabású infrastrukturális projektek kapcsán 

Tekintettel a nagyszabású infrastrukturális projekteknek a partnerországokkal fenntartott kétoldalú 

kapcsolatokban betöltött stratégiai jelentőségére, a Bizottság gondoskodjon arról, hogy a Regionális 

és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO) konzultáljon valamennyi érintett főigazgatósággal, az 

Európai Külügyi Szolgálattal és az uniós képviseletekkel a tervezett projektek listájáról és a 

vonatkozó stratégiai feljegyzésekről. 

Megvalósítás céldátuma: 2022. december 31. 

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást. 

A 2021–2027-es Interreg-rendelet 57. cikkének (3) és (4) bekezdésével összhangban a Regionális 
és Várospolitikai Főigazgatóság megkapja a tervezett nagyszabású infrastrukturális projektek 
listáját, valamint az Interreg NEXT programok keretében finanszírozandó nagyszabású 
infrastrukturális projektek helyszínét, költségvetését, vezető partnerét és partnereit, valamint fő 
célkitűzéseit és eredményeit ismertető stratégiai feljegyzéseket. A Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság konzultálni fog az érintett szolgálatokkal, többek között az EKSZ-szel és az uniós 
képviseletekkel a listákról és a stratégiai feljegyzésekről. 
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6. ajánlás – A közös mutatók fokozott alkalmazása 

Az Interreg NEXT programok tervezetének felülvizsgálatakor a Bizottság értékelje, hogy a mutatók 

összhangban vannak-e egymással, és bátorítsa a közös output- és eredménymutatók lehető 

legszélesebb körű alkalmazását. 

Megvalósítás céldátuma: Azonnali  

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást. 

A közös mutatók fokozott alkalmazását a 2021–2027-es időszakra vonatkozó rendeletekben 
rögzítették. A rendeletek szisztematikus megközelítést írnak elő a teljesítmény, a nyomon követés 
és az értékelés tekintetében, és közös output- és eredménymutatókat határoznak meg, amelyeket 
a lehető legszélesebb körben kell alkalmazni. Ez vonatkozik az Interreg NEXT programokra is, és a 
Bizottság az összes programtervezet minőségértékelése során ellenőrzi a mutatók 
következetességét. A közös output- és eredménymutatók módszertani leírását az SWD(2021) 198 
bizottsági szolgálati munkadokumentum tartalmazza. 
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