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Az Európai Számvevőszék az európai kohéziós politika forrásainak 
2020 utáni elosztását vizsgálja  

Az Európai Számvevőszék új gyorsvizsgálatának a mai napon közzétett eredményei arra a 
folyamatra világítanak rá, amelynek során meghatározásra kerül a következő hétéves kiadási 
terv keretében az Unió országai számára rendelkezésre álló kohéziós finanszírozás összege. 

„Az idei év döntő jelentőségű az Európai Unió következő hétéves költségvetését illetően. 
Létfontosságú, hogy minden érdekelt fél megalapozott döntéseket hozzon, s így a kohéziós 
politika csökkentett költségvetés mellett is többet tudjon nyújtani, mint eddig – jelentette ki 
Iliana Ivanova, a gyorsvizsgálatért felelős számvevőszéki tag. – Vizsgálatunk érthető 
magyarázatot ad egy bonyolult folyamatról, a kohéziós politika forrásainak tagállamok közötti 
elosztásáról. Reméljük, hogy vizsgálatunk eredményei konstruktív vitákat fognak ösztönözni 
ebben a témában.” 

A gyorsvizsgálat áttekintést nyújt arról, hogy az Unió hogyan osztja szét az egyes tagállamok és 
régiók között az uniós kohéziós politika keretében a gazdag és szegény európai régiók közötti 
szakadék áthidalására szánt forrásokat, és összeveti a 2021–2027-es időszakra javasolt 
összegeket az előző, 2014–2020-as időszak összegeivel. Arra is ad példákat, hogy milyen 
számítások elvégzésére van szükség az eljárás során. 

Az Európai Bizottság a 2021 és 2027 közötti időszakra 1279 milliárd eurós uniós költségvetést 
javasolt, amiből 373 milliárd eurót fordítanának kohéziós kiadásokra, 10%-kal kevesebbet, mint 
az előző időszakban. Az eljárás jobbára hasonlít a korábbi időszakokban alkalmazottakhoz. Igaz, 
hogy jelenleg a Bizottság az előző időszaknál nagyobb átláthatóságot biztosított, de az eljárás 
még mindig viszonylag bonyolult. 

Az, hogy az Unió hétéves költségvetésének milyen hányadát fordítsák a kohézióra, alapjában 
politikai döntés. Az ezt követő szakaszban a Bizottság – az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból – egy sor módszertani eljárást betartva a 
kohéziós politika forrásait szétosztja a tagállamok és régiók között. A finanszírozás legnagyobb 
részét az országok és régiók viszonylagos gazdasága alapján osztják el közöttük.  

Az országok és régiók emellett olyan társadalmi-gazdasági és környezeti tényezők figyelembe 
vételével is részesülhetnek az alapokból, mint például a fiatalok munkanélkülisége vagy az iskolai 
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végzettség. Most első alkalommal szerepel szempontként a migráció és az üvegházhatású gázok 
kibocsátása is, de ezek hatása a Számvevőszék szerint korlátozott. 

A 2021 és 2027 közötti időszakra nézve az egyes országok tekintetében javasolt kohéziós 
finanszírozási szintek is megváltoztak, mivel számos régió és néhány ország gazdagabb vagy 
szegényebb lett az előző időszak óta. Ugyanakkor az egy országnak a kohéziós alapokból 
maximálisan adható legnagyobb támogatás 8%-kal magasabb, mint a 2014 és 2020 közötti 
időszakban, a minimális támogatás pedig 24%-kal alacsonyabb. Ezek a felső határok és védőhálók 
biztosítják, hogy a valamely országnak nyújtott összeg ne változzon túl sokat egyik hétéves 
időszaktól a másikig.  

A következő programidőszakra vonatkozó bizottsági javaslatokban első ízben szerepelnek 
tagállamonként lebontott összegek. E javaslatok szerint hét ország több kohéziós támogatást 
kapna, hat ugyanolyan összegben részesülne, míg tizennégynek kevesebb jutna. A korábbi 
időszakokhoz hasonlóan a források háromnegyede jutna szegényebb, kevésbé fejlett régióknak. 
Az eredetileg odaítélt összegek az uniós intézmények és a tagállamok közötti későbbi tárgyalások 
függvényében változhatnak. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Parlament és a Tanács várhatóan a következő tizenkét hónapon belül dönt a kohéziós 
finanszírozás tagállamonként javasolt összegéről.  

Gyorsvizsgálatunk nem vesz figyelembe semmilyen brexittel kapcsolatos megfontolást. 

A Számvevőszék „A kohéziós politika forrásainak elosztása a tagállamok körében a 2021–2027-es 
időszakban” című gyorsvizsgálatának szövege az eca.europa.eu honlapon 23 uniós nyelven 
olvasható. 

 


