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Európai Számvevőszék: A vidékfejlesztés terén az új 
tervezési folyamat túl hosszadalmas és összetett 
Az Európai Számvevőszék jelentése szerint az uniós vidékfejlesztési kiadások tervezésére 
szolgáló új folyamat túl hosszadalmas és összetett, hiányosságai a teljesítmény és az 
eredmények rovására mennek. A Számvevőszék megállapította azt is, hogy az Európai Bizottság 
igyekezete ellenére a programok végrehajtását továbbra sem kezdték meg időben, és a 
kiadások felhasználása lassabban indult el, mint az előző időszakban. 

Az uniós vidékfejlesztési politika célja a mezőgazdaság versenyképesebbé tétele, a természeti 
erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás biztosítása, valamint a vidéki gazdaságok és 
közösségek kiegyensúlyozott fejlődésének megvalósítása. Az Unió mintegy 100 milliárd eurót 
irányzott elő a 2014–2020-as időszak vidékfejlesztési kiadásaira. 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a tagállamok által végrehajtott intézkedésekhez 
nyújt pénzügyi támogatást a tagállamok által készített és a Bizottság által jóváhagyott nemzeti 
vagy regionális vidékfejlesztési programok keretében. 

„Egy új időszak előtt mindig gondot okoz, hogy már akkor meg kell kezdenünk a tervezést, amikor 
még nem állnak rendelkezésünkre megfelelő, releváns adatok a korábbi időszakokból – jelentette 
ki Janusz Wojciechowski, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Megállapítottuk, hogy a 
programozási dokumentumok túl bonyolultak és terjedelmesek, és mégsem összpontosítanak 
eléggé a várt eredményekre.”  

Ellenőreink azt vizsgálták, hogy a 2014–2020-as új uniós stratégiai keret tükrözte-e a teljesítmény 
előtérbe helyezését, és hogy az új tervezési folyamat révén jó minőségű, a jobb eredményeket 
elősegítő vidékfejlesztési programok jöttek-e létre. 

Megállapításaik szerint a stratégiai keret ugyan tükrözte az eredményorientált megközelítést, ám 
a jóváhagyott programok hosszadalmasak és összetettek voltak, olyan hiányosságokkal, amelyek 
gátolták a teljesítményre és az eredményekre való összpontosítást. Megvizsgálták ellenőreink a 
2014–2020-as vidékfejlesztési politika programozási eljárását is, hogy ellenőrizzék, sikerült-e 
korábban elkezdeni a vidékfejlesztési programok végrehajtását, és ezáltal elkerülni a 
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késedelemmel együtt járó negatív következményeket. Megállapították, hogy a Bizottság 
igyekezete ellenére a végrehajtást nem kezdték meg korábban, és a tervezett kiadások 
felhasználása lassabban indult el a korábbiaknál. 

Számvevőink ajánlásai szerint a tervezés tökéletesítése érdekében a jövőben a Bizottság: 

• gondoskodjon arról, hogy javaslatai segítsék elő az egyes programok közötti összhangot; 

• egyszerűsítse a programozási dokumentumokat és csökkentse az előírások számát; 

• a tagállamokkal együttműködve biztosítsa, hogy a 2019-es beszámolók egyértelmű és 
átfogó tájékoztatást nyújtsanak; 

• határozza meg pontosabban a különféle mutatótípusokat; 

• tekintse át a jelenlegi rendszer végrehajtásából származó tapasztalatokat; 

• készítse el kellő időben a 2020 utáni időszakra vonatkozó vidékfejlesztési politikára 
vonatkozó javaslatait. 

Számvevőink ezenkívül azt is javasolják, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság vegye 
fontolóra a hosszú távú stratégia összehangolását az uniós költségvetési ciklussal, és végezzen 
átfogó felülvizsgálatot a kiadásokról az új hosszú távú költségvetés elkészítése előtt. 

A „Vidékfejlesztési programozás: egyszerűsítésre és eredményközpontúbb megközelítésre van 
szükség” című, 16/2017. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven érhető el a 
Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 

 

 

 


