
 

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett véleményről. A vélemény teljes szövege 
letölthető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

HU 

Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2020. szeptember 9. 

Európai Számvevőszék: A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz hozzáadott értéke attól függ, mennyire eredményesen 
rendelik hozzá a forrásokat az Unió ambiciózus célkitűzéseihez 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) célja, hogy támogassa a tagállamokat a COVID-
válság okozta gazdasági sokk enyhítésében és gazdaságaik ellenálló képességének növelésében. 
Ma közzétett új véleményében az Európai Számvevőszék rámutat arra, hogy a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek (RRP) fontos szerepet játszanak annak biztosításában, 
hogy az uniós pénzügyi támogatás a kohézióra, a fenntarthatóságra és a digitalizációra irányuló 
átfogó közös uniós célkitűzések elérésére összpontosuljon, és azt megfelelően koordinálják az 
uniós és nemzeti támogatások más formáival. 
 
Az Európai Bizottság 2020 májusában, a világjárvány társadalmi-gazdasági hatásának 
csökkentésére irányuló széles körű csomag részeként javasolta a Next Generation EU (NGEU) 
eszköz létrehozását. Ezen belül a legnagyobb szerepet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
(RRF) fogja játszani, amelynek keretében több mint 600 milliárd eurót osztanak szét vissza nem 
térítendő támogatások és hitelek formájában. Az RRF célja, hogy nagy volumenű pénzügyi 
támogatást nyújtson a kohéziós, fenntarthatósági és digitalizációs közberuházásokhoz és 
reformokhoz. A kedvezményezett tagállamoknak a Bizottság által az európai szemeszter keretében 
rájuk vonatkozóan elfogadott országspecifikus ajánlásokkal összhangban helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket kell készíteniük. 
 
„A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz kulcsszerepet játszik a fellendülés elősegítéséhez és 
nemzetgazdaságaink ellenálló képességének fokozásához szükséges források gyors 
mozgósításában. Ugyanakkor a tagállamoknak is ki kell venniük a részüket a munkából: ki kell 
dolgozniuk a zöld és a digitális átmenetre, a beruházásokra és a reformokra vonatkozó 
menetrendjeiket – nyilatkozta Ivana Maletić, a véleményért felelős számvevőszéki tag. – Ez jó 
alkalom annak bizonyítására, hogy az Unió valóban értékteremtésre használja fel a forrásait. Ehhez 
azonban nagyon figyelnünk kell arra, hogy a pénzt ténylegesen olyan intézkedésekre fordítsák, 
amelyek hozzájárulnak az Unió ambiciózus célkitűzéseinek megvalósításához. Így fogjuk tudni a 
lehető legjobban kiaknázni az eszközben rejlő lehetőségeket.” 
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Az RRF kiadási logikája az előrehaladást mérő mérföldköveken alapuló, széles körű reform- és 
beruházási programokat támogatja ahelyett, hogy az uniós strukturális alapokhoz hasonlóan az 
egyedi programokhoz vagy projektekhez kapcsolódó költségeket térítené vissza. A számvevők 
szerint az RRF és az uniós célkitűzések – például a társadalmi-gazdasági konvergencia, a zöld 
megállapodás és a digitális átalakulás – közötti összefüggést például kötelező közös mutatók révén 
lehetne megerősíteni, ami közvetlen kapcsolatot biztosítana az egyes helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben meghatározott mérföldkövek és célértékek, valamint a kapcsolódó 
célkitűzések között. A számvevők üdvözlik, hogy az RRF olyan meglévő mechanizmusokra épül, 
mint a közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) és az európai szemeszter, hiszen ez mind uniós, 
mind tagállami szinten segíti a szinergiák megvalósítását és csökkenti az adminisztratív terheket. 
Emellett a tagállamokkal tervezett párbeszéd rugalmasságot biztosít a sajátos helyzetek 
kezeléséhez. A számvevők azonban megjegyzik, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek, az 
operatív programok és a nemzeti reformprogramok egyidejű kidolgozása problémát jelenthet a 
tagállamok számára, ezért az eljárások egyszerűsítését javasolják. Kiemelik továbbá, hogy 
megfelelő iránymutatásra és koordinációra van szükség az egyéb uniós finanszírozási forrásokkal 
való átfedések elkerülése érdekében. 
 
A számvevők szerint nehéz felmérni, hogy a még kialakulóban lévő válság következményeinek 
kezelésére javasolt pénzügyi források összege megfelelő-e. Bár az RRF bevezetésére a járvány 
közép- és hosszú távú következményeinek kezelése érdekében került sor, a tagállamoknak 
nyújtandó pénzügyi hozzájárulások javasolt elosztása nagymértékben a COVID előtti helyzeten 
alapul. Így a legnagyobb RRF-támogatásban részesülő tíz tagállam közül négy esetében a GDP 
várhatóan kisebb mértékben fog csökkenni 2020-ban, mint a 7% körüli uniós átlag. Emellett az 
elosztási mechanizmus csak részben tükrözi az RRF azon célkitűzését, hogy a reziliencia javítása és 
a fellendülés támogatása révén előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohézióját. 
Tény, hogy az RRF-ből nyújtandó vissza nem térítendő támogatások több mint kétharmadát annak 
a tizennégy tagállamnak juttatnák, amelyek esetében az egy főre jutó GDP 2019-ben elérte vagy 
meghaladta az uniós átlag 90%-át; ezzel szemben csak az ilyen támogatások negyede jutna annak 
a nyolc tagállamnak, ahol az egy főre jutó GDP 2019-ben nem érte el az uniós átlag 75%-át. 
Végezetül a számvevők hangsúlyozzák, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak szigorú és 
eredményes intézkedéseket kell hozniuk a csalás és a szabálytalanságok ellen, hogy biztosítani 
tudják az uniós támogatások rendeltetésszerű felhasználását. A számvevők a tervezett 
nyomonkövetési és beszámolási eljárások kapcsán is észleltek hiányosságokat. Az RRF irányítási és 
ellenőrzési rendelkezéseit illetően a számvevők úgy vélik, hogy kifejezetten meg kell határozni az 
Európai Parlamentnek a költségvetési folyamatban betöltött szerepét és a Számvevőszék 
ellenőrzési jogait annak biztosítása érdekében, hogy az RRF-re ugyanazokat az elszámoltathatósági 
és átláthatósági elveket alkalmazzák, mint az Unió általános költségvetésére. 
 

A szerkesztők figyelmébe 
 
Az Európai Parlament felkérte a Számvevőszéket, hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel összhangban adjon véleményt az RRF létrehozására irányuló bizottsági javaslatról. Az 
ennek nyomán kiadott 6/2020. sz. számvevőszéki vélemény jelenleg angol nyelven érhető el a 
Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu); a többi nyelvi változatot szintén hamarosan közzéteszik. 
A vélemény csak a Bizottság javaslatára terjed ki, de figyelembe veszi az Európai Tanács július 21-i 
ülésén elért kapcsolódó politikai megállapodást is. 
 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/ecadefault.aspx
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A jelen vélemény mellett a Számvevőszék több más véleményt is közzétett a COVID-19 járvánnyal 
kapcsolatos témákban, nevezetesen a közös rendelkezésekről szóló rendelettel (CPR), a REACT-EU 
finanszírozással és a Méltányos Átállást Támogató Alappal kapcsolatban. A vélemény – különösen 
az országspecifikus ajánlások tekintetében – az európai szemeszterről szóló közelmúltbeli 
különjelentésre is támaszkodik. 
 
A COVID-19 világjárvány kapcsán hozott számvevőszéki intézkedésekről itt találhat információt. 
 
A véleménnyel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 4398 45 547 / M: (+352) 691 553547 
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