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Sajtóközlemény 

Luxembourg, 2018. április 12. 
 
 

Európai Számvevőszék: a vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott uniós támogatások 
helyezzenek nagyobb hangsúlyt a beruházások 
tartósságára 
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint 2000 és 2013 között az európai vállalkozások 
számára a termelőberuházások céljára nyújtott ERFA-támogatás irányítása nem hangsúlyozta 
kellően az eredmények tartósságának fontosságát. A számvevők arra következtetésre jutottak, 
hogy a projektek körülbelül egyötöde esetében az eredmények a befejezést követően nem, 
egynegyedük esetében pedig csak részben maradtak fenn. Ez főként annak tudható be, hogy a 
támogatások kezelése során nem kapott hangsúlyt a tartósság szempontja. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap célja, hogy olyan tőke- és eszközberuházásokkal finanszírozza a 
fenntartható munkahelyek létrehozását és megőrzését, amelyek egyben a helyi és regionális fejlődést is 
ösztönzik. E célra 2000 és 2013 között több mint 75 milliárd eurót különítettek el, a 2014–2020-as 
időszakra pedig további több mint 68 millió eurót terveznek. 

A számvevőszéki ellenőrzés azt értékelte, hogy úgy irányították-e a finanszírozást, hogy az biztosítsa az 
outputok és az eredmények tartósságát; ezenkívül igyekeztünk rámutatni a tartósságot befolyásoló fő 
tényezőkre is. 41 lezárt, 2000 és 2013 között finanszírozott termelőberuházási projektet vizsgáltunk meg, 
amelyeket Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Németországban, Olaszországban és Lengyelországban 
hajtottak végre.  

A számvevők megállapították, hogy az ellenőrzés által érintett valamennyi régióban betartották az uniós 
jogszabályokban foglalt tartóssági követelményeket. Ezenkívül a vizsgált projektek általában a tervek 
szerint hozták létre az outputokat, valamint a beszerzett eszközök és egyéb outputok az ellenőrzés 
időpontjában a legtöbb esetben még fennálltak és azokat használták is. Számos esetben azonban nem 
sikerült tartós eredményeket elérni.  

„A vizsgált projektek döntő része létrehozta a várt közvetlen eredményeket, amelyek leginkább a 
munkahelyteremtéshez, a finanszírozási eszközökhöz és hitelekhez való jobb hozzáféréshez, valamint a 
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termelés és a termelékenység növekedéséhez kapcsolódtak. A projektek egyötöde esetében azonban a 
projektzárásra elért eredmények nem bizonyultak tartósnak” – jelentette ki Ladislav Balko, a jelentésért 
felelős számvevőszéki tag. 

Ezenkívül a vizsgált projektek közel felénél a jogszabályban előírt tartóssági időszak végén információk 
hiányában nem is lehetett átfogóan értékelni a tartósságot, mivel nem minden esetben folyt 
információgyűjtés a projektek végrehajtása során és azt követően, illetve egyes releváns dokumentumok az 
ellenőrzés időpontjában már nem álltak rendelkezésre. 

Néhány esetben a tartós eredmények hiánya a hatóságok és a kedvezményezettek hatókörén kívüli 
tényezőkön múlt, mint pl. a 2007–2008-ban bekövetkezett gazdasági válság vagy a tagállami jogszabályok 
módosulása. Gyakran azonban irányítási hiányosságok álltak a tartós eredmények hiánya mögött: a 
tartósság nem részesült kellő figyelemben a stratégiai tervezés során, a projektkiválasztási, nyomon 
követési és beszámolási eljárások nem voltak megfelelőek, illetve a hatóságok nem alkalmazták 
következetesen a korrekciós intézkedéseket azokban az esetekben, amikor nem valósultak meg a várt 
célok. 

A számvevők megjegyzik, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó szabályozási keret javulást hozott, de 
további intézkedésekre van szükség a jelen programozási időszak eredményeinek tartóssá tételéhez, a 
2020 utáni időszakra nézve pedig tökéletesíteni kell a programok kialakítását.  

A számvevők a következő ajánlásokat teszik a tagállamoknak: 

• ösztönözzék a tartós eredményeket azáltal, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a kockázatok azonosítására és 
csökkentésére, valamint a különböző típusú vállalkozások szükségleteinek elemzésére; 

• fejlesszék tovább kiválasztási eljárásaikat és kritériumaikat, valamint a nyomon követési és beszámolási 
rendszereket; 

• határozzanak meg egyértelmű, a projektek szintjén elérendő célokhoz kapcsolódó (amennyiben vannak ilyenek) 
korrekciós intézkedéseket és azokat egységesen alkalmazzák. 

A Bizottság:  

• az operatív programok jóváhagyási folyamata során fordítson külön figyelmet arra, hogyan viszonyulnak a 
tagállamok a projektek által megvalósított eredmények tartósságához; 

• gondoskodjon arról, hogy a tagállamok következetesen alkalmazzanak egyértelmű korrekciós intézkedéseket, többek 
között visszafizettetési szabályokat, amennyiben a projektek nem felelnek meg az uniós jogszabályokban foglalt tartóssági 
követelményeknek. 

Ezenkívül a Bizottság és tagállamok gondoskodjanak arról, hogy az értékelések szisztematikusabban 
térjenek ki a projekteredmények tartósságára, hogy ezek alapján jobban felkészülhessenek a jövőbeli uniós 
vállalkozástámogatási rendszerek kidolgozására. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a termelőberuházások céljára folyósított támogatások hatóköre 
jelenleg már csak a kkv-kre korlátozódik. A támogatásból azonban nagyvállalatok is részesülhetnek, 
amennyiben a beruházások kkv-kkal való együttműködést vonnak maguk után és hozzájárulnak a kutatás, a 
technológiai fejlődés és az innováció megerősítéséhez, vagy támogatják az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást. 
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„A vállalkozások termelőberuházásaihoz nyújtott uniós támogatás: legyen hangsúlyosabb a beruházások 
tartóssága” című, 8/2018. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján 
(eca.europa.eu). 

 


