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Európai Számvevőszék: a tagállami kiadási tervek az Európa 2020 
céljainak megvalósítására irányulnak, de a teljesítménymérés 
rendszere túl bonyolult 

Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint a kezdeti nehézségek ellenére az Európai 
Bizottság és az uniós tagállamok által elfogadott kiadási tervek sikeresen azonosították a 
nemzeti beruházási igényeket, valamint a célkitűzéseket és az elérendő eredményeket. Ezek 
egyben a növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló Európa 2020 stratégia támogatását is 
célozzák. Túl nagy számban dolgoztak ki azonban teljesítménymutatókat, míg egyes fontos 
fogalommeghatározásokat nem hangoltak össze.  

Az uniós tagállamok úgynevezett partnerségi megállapodásokat kötnek az Európai Bizottsággal. 
Ezek stratégiai beruházási tervek, amelyek bemutatják, hogy melyek az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap és az Európai Szociális Alap tagállami kiadási prioritásai. Az e 
három alapból támogatott és az operatív programok révén 2014 és 2020 között végrehajtandó 
beruházások értéke várhatóan mintegy 350 milliárd euró, ami az uniós költségvetés körülbelül 
egyharmadát teszi ki.  

A számvevők megvizsgálták, hogy a Bizottság eredményes tárgyalásokat folytatott-e a 
tagállamokkal a partnerségi megállapodásokról és az operatív programokról, és hogy ennek 
köszönhetően célzottabban irányultak-e az uniós támogatások az Unió 2020-as stratégia 
prioritásaira, illetve hogy megfelelően határozták-e meg a teljesítménnyel kapcsolatos  
feltételeket. Az ellenőrzés során felkeresett tagállamok Spanyolország, Írország, Horvátország, 
Lengyelország, Románia és Dánia voltak. 

„A kohéziós politikára vonatkozó jogszabályokat közvetlenül a 2014–2020-as programidőszak 
kezdete előtt fogadták el – nyilatkozta Ladislav Balko, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. 
Mindezen nehézségek ellenére a Bizottság eredményes volt a partnerségi megállapodások és 
operatív programok elfogadásában, valamint abban, hogy az uniós forrásokat a növekedésre és 
foglalkoztatásra irányuló Európa 2020 stratégia céljainak megvalósítására összpontosítsa. Ahhoz 
azonban, hogy eredményeket tudjunk elérni, a tagállami költségvetések jelentős hozzájárulására 
és strukturális reformokra van szükség. Ez is mutatja, hogy a Bizottság ezeket a forrásokat egyre 
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inkább felhasználja arra, hogy befolyásolja a tagállamokban az gazdasági kormányzást”. 

A 2014–2020-as időszak vizsgált programjainak többségében a Bizottság és a tagállamok 
sikeresen határoztak meg egyedi célkitűzéseket azok elérésének módját. Nincsen egységes 
meghatározása azonban az „output” és az „eredmény” fogalmának, és arra nézve sincs 
összehangolt megközelítés, hogy a különböző alapok egységes mutatókat alkalmazzanak. 
Ezenkívül nem lehet uniós szinten összesíteni a tagállamok által létrehozott több ezer egyedi 
teljesítménymutatót sem. A programok struktúrája továbbá növeli az összegyűjtendő adatok 
mennyiségét. Ez meg fogja növelni az adminisztratív terheket, miközben azt még nem lehet tudni, 
hogyan fogják felhasználni ezeket az adatokat.  

Számvevőink egy sor ajánlást tesznek a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy azok javítsák a 
partnerségi megállapodások működését és az operatív programok igazgatását. 

A tagállamok: 

• lássák el a Bizottságot a kiadási szabályok betartásának eredményes figyelemmel 
kíséréséhez szükséges információkkal; 

• szüntessék meg a felesleges programspecifikus mutatók alkalmazását; 

• gondoskodjanak a társfinanszírozott beavatkozások hatásainak megállapítása 
szempontjából releváns adatok összegyűjtéséről. 

A Bizottság: 

• nyújtsa be időben a 2020 utáni időszakra vonatkozó kohéziós politikai jogalkotási 
javaslatait; 

• gondoskodjon arról, hogy a tagállamok betartsák a kiadási szabályokat; 

• adjon közös meghatározást az „output” és az „eredmény” fogalmára és javasolja a 
meghatározások felvételét a költségvetési rendeletbe; 

• azonosítsa azokat a mutatókat, amelyek a leginkább alkalmasak a 2014–2020-as időszak 
uniós támogatásai hatásának meghatározására; 

• terjessze az uniós beavatkozások hatását legalkalmasabb módon meghatározó 
értékelések tagállami követendő példáit, és mozdítsa elő az összehasonlító 
teljesítményelemzések alkalmazását; 

• adott esetben alkalmazza a teljesítményen alapuló – a forrásokat eredményekhez kötő – 
költségvetés fogalmát.  

 

„A Bizottság tárgyalásai a 2014-2020-as partnerségi megállapodásokról és kohéziós 
programokról: a kiadások célzottabban irányultak az Európa 2020 stratégia prioritásaira, de a 
teljesítménymérés rendszere egyre bonyolultabbá vált” című, 2/2017. sz. különjelentés 23 uniós 
nyelven elérhető el. 

 


