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Az Európai Számvevőszék meghatározta a kohéziós 
politika 2020 utáni egyszerűsítésének fő területeit 
A kohéziós kiadásokra vonatkozó szabályok egyszerűsítése jelenti a 2020 utáni időszak egyik 
nagy kihívását. Az Európai Számvevőszék által kiadott tájékoztatóban a számvevők 
meghatározzák azokat a követendő alapelveket és fő területeket, amelyekre az Európai 
Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak külön figyelmet kell fordítaniuk az 
új szabályok kialakításakor. 

„A kohéziós politika végrehajtása az évek során az Európai Bizottság erőfeszítései ellenére túl 
bonyolulttá vált – nyilatkozta Ladislav Balko, a tájékoztatóért felelős számvevőszéki tag. 
Egyetértés van abban, hogy a 2020 utáni időszakra nézve további egyszerűsítésre van szükség, 
azonban világosan meg kell határozni az egyszerűsítés céljait és módját is.” 

A számvevők általánosságban azt javasolják, hogy a szakpolitika 2020 utáni egyszerűsítését 
meghatározó alapelvek pontosan meghatározott stratégiára, valamint bizonyítékalapú és 
strukturált megközelítésre épüljenek. Az eredményes egyszerűsítés érdekében a Bizottság, az 
Európai Parlament, a Tanács és a tagállamok mindegyikének szilárd elkötelezettségről kell 
tanúbizonyságot tennie; továbbá szem előtt kell tartaniuk, hogy az egyszerűsítés nem 
önmagában vett cél és annak nem szabad veszélyeztetnie a belső kontrollok területén már elért 
eredményeket. 

A számvevők öt olyan fő területet határoztak meg, amelyek külön figyelmet igényelnek a 
Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács és a tagállamok részéről. Ezek a következők: 

• Egyszerű, világos és stabil szabályrendszer, valamint a különböző alapokra és 
programokra vonatkozó szabályok összehangolása. 

• Az operatív programok irányítási struktúrája. A jelenlegi keretek több mint 390 
programra terjednek ki, és az irányításért és a kontrollokért felelős hatóságok száma mintegy 
1400, ami felesleges összetettséget eredményez és hátráltatja a szakpolitika hatékony 
végrehajtását. 
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• A túlszabályozás (azaz a szabályok összetettségének növelése tagállami szinten), 
valamint a projektkiválasztás és a programmonitoring terén az adminisztráció nem kellő 
hatékonysága. A modern technológiák jobb alkalmazása révén jelentős megtakarítás érhető el. 

• Az egyszerűsített költségelszámolás és más, feltételek teljesítésén alapuló intézkedések 
alkalmazása. Azokban az esetekben, amikor a kifizetések bizonyos feltételek teljesüléséhez 
kötődnek, a Bizottság és a tagállamok gondoskodjanak arról, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a 
teljesítmény. 

• A kontrollok hatékonysága és eredményessége. A Bizottság minden szinten határozzon 
meg egyértelmű szabályokat az ellenőrzések hatókörére és gyakoriságára nézve. A tagállamok 
orvosolják az olyan problémákat, mint például az azonos dokumentumok többszöri 
benyújtásának szükségessége. 

A szerkesztők figyelmébe 

A tájékoztatók nem ellenőrzési jelentések, hanem nyilvánosan elérhető információkon és 
számvevők adott szakpolitikai területen végzett munkáján alapuló áttekintő jellegű 
dokumentumok. 

A kohéziós politika célja, hogy csökkentse az eltérő fejlettségi szintű tagállamok és a régiók 
közötti különbségeket. A Kohéziós Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai 
Szociális Alap a 2014–2020-as időszakra együttesen 350 milliárd euró összegű költségvetéssel 
rendelkezik. 

A Bizottság várhatóan holnap mutatja be a kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatait. 

A Számvevőszék „A kohéziós politika végrehajtásának 2020 utáni egyszerűsítése” című 
tájékoztatója angol nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu); a többi nyelvi 
változatot szintén hamarosan közzétesszük. 
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