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Az EUMSZ 287. cikkének (1), (2) és (4) bekezdése, valamint az Unió általános költségvetésére
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alkalmazandó pénzügyi szabályzatról és az (EU) 2015/323 rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2018. november 26-i (EU) 2018/1877 tanácsi rendelet 43. cikke értelmében

az Európai Számvevőszék
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A Számvevőszék a jelentést és az intézmények válaszait megküldte a zárszámadásért felelős
hatóságok és a többi intézmény számára.
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Általános bevezetés
0.1. Ez a jelentés a 2020-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésünk két részének

egyike, amely az uniós költségvetés keretében végrehajtott kiadási program
teljesítményével foglalkozik, a 2020. év végi állapot szerint. Jelentésünk másik része az
Unió beszámolójának megbízhatóságát, valamint az alapul szolgáló tranzakciók
jogszerűségét és szabályszerűségét tárgyalja.

0.2. Éves jelentésünket kísérleti jelleggel bontottuk két különálló részre; ez a

kétéves kísérleti projekt a 2019-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentéssel kezdődött.
A projekt főképp azt célozta, hogy éves jelentéseinkben nagyobb hangsúlyt kapjanak az
uniós költségvetés révén elért eredmények. Az éves jelentés kettéosztása emellett
lehetővé tette, hogy tekintetbe vegyük az éves irányítási és teljesítményjelentést
(AMPR) is, amely a Bizottság legfőbb magas szintű teljesítményjelentése az uniós
költségvetésről. Lévén, hogy e jelentés elfogadásának jogszabályban megállapított
határideje az n+1. év júniusának vége, a korábbi években nem tudtunk róla beszámolni
éves jelentésünkben, amely rendes körülmények között október elején jelenik meg.

0.3. A jelentés hét fejezetből áll:
o

Az 1. fejezetben megvizsgáljuk, hogy a Bizottság és a társjogalkotók
felhasználták-e, és ha igen, hogyan használták fel a többéves pénzügyi keretek
(TPK) korábbi időszakainak (pl. értékelésekben, hatásvizsgálatokban és
ellenőrzésekben megfogalmazott) tanulságait a 2021–2027-es időszakra
vonatkozó kiadási programok tervezésének és teljesítményének javítása
érdekében. Ezt a 2021–2027-es időszakra létrehozott 48 kiadási program közül
ötre vonatkozó bizottsági jogalkotási javaslatok mintája alapján tesszük, amely az
időszak teljes költségvetésének mintegy 60%-át teszi ki.

o

A 2–6. fejezetben elemezzük a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 1a., 1b., 2.,
3. és 4. fejezete alá tartozó egyes uniós programok által elért eredményeket.
Célunk az volt, hogy megállapítsuk, mennyi releváns teljesítményinformáció áll
rendelkezésre, és hogy ezen információk alapján értékeljük az uniós kiadási
programok tényleges teljesítményét. A 2014–2020-as időszakra létrehozott 58
kiadási program közül ötöt választottunk ki, amelyek együttesen a 2014–2020-as
TPK kötelezettségvállalásai alapján 2020 végéig teljesített kifizetések mintegy
egyötödét teszik ki. Ennek előzménye az volt, hogy 2019. évi
teljesítményjelentésünkben kilenc másik programmal foglalkoztunk, amelyek
2019 végéig az összes kifizetés mintegy háromnegyedének feleltek meg.
Értékelésünket a Bizottságtól származó teljesítményinformációkra (beleértve az
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AMPR-t, a teljesítménymutatókat és az értékeléseket), valamint – amennyiben
rendelkezésre álltak – saját ellenőrzéseink és áttekintéseink legújabb
megállapításaira alapoztuk. A Bizottság teljesítményadatait hitelességük és a
megállapításainkkal való összhangjuk tekintetében vizsgáltuk meg, de nem
ellenőriztük megbízhatóságukat.
o

A 7. fejezet a 2017-ben közzétett különjelentéseinkben megfogalmazott
ellenőrzési ajánlások hasznosulásának eredményeit mutatja be.

0.4. Jelentésünk elkészítésekor figyelembe vettük a Brexitnek és a

Covid19-világjárványnak az uniós kiadási programok teljesítményére gyakorolt hatását.
A jelentésünk alapjául szolgáló nyomonkövetési adatok zöme azonban 2019-ből vagy
annál is előbbről való, vagyis korábbi, mint az Egyesült Királyság kilépése az uniós
egységes piacból és vámunióból, illetve mint a Covid19 európai elterjedése.

0.5. A jelentés elkészítése során alkalmazott koncepciónkat és módszertanunkat a
Függelékben ismertetjük.

0.6. Megállapításainkat igyekszünk egyértelműen és tömören bemutatni.

Mindamellett nem mindig kerülhető el az Unióval, az uniós szakpolitikákkal és
költségvetéssel, illetve a számvitellel és ellenőrzéssel kapcsolatos szakkifejezések
használata. A honlapunkon közzétett glosszárium 1 tartalmazza e szakkifejezések
többségének meghatározását és magyarázatát. Az egyes fejezetekben az első
előforduláskor dőlt betűkkel szedtük a glosszáriumban szereplő kifejezéseket.

0.7. Köszönjük a Bizottság értékes együttműködését e jelentés elkészítésében.

A jelentés tartalmazza a Bizottság észrevételeinkre adott válaszait is.

1

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=58667
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Bevezetés
1.1. Az Európai Unió az uniós költségvetésből finanszírozott vagy társfinanszírozott
kiadási programok és kiadással nem járó szakpolitikai eszközök (főként szabályozás)
kombinációja révén törekszik elérni szakpolitikai céljait.

1.2. Az Unió hétéves ciklusokban, az úgynevezett többéves pénzügyi keretek (TPK)

időszakainak keretében hajtja végre kiadási programjait. Az elmúlt néhány évben
intenzív előkészületek történtek a 2021 és 2027 közötti időszak többéves pénzügyi
keretére. A többéves pénzügyi keret a Bizottság által javasolt, a Parlament és a Tanács
által elfogadott kiterjedt jogalkotási csomagon alapul, az Európai Unió működéséről
szóló szerződésben (EUMSZ) meghatározott eljárásoknak megfelelően. Ez a csomag a
következőkből áll:
o

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet, amely meghatározza az uniós
költségvetés teljes méretét és alapszerkezetét (ez kiadási kategóriákra, vagyis
„fejezetekre” oszlik, ezek mindegyike éves kiadási korláttal, más néven „felső
határral” rendelkezik), valamint a fejezetek és az évek közötti forrásátcsoportosításra vonatkozó rugalmassági szabályokat. A többéves pénzügyi
keretről szóló rendeletet a Tanács egyhangúlag fogadja el, különleges jogalkotási
eljárás keretében, a Parlament egyetértésével 1.

o

A TPK ágazati rendeletei, amelyek jogalapot biztosítanak a kiadási programokhoz
és meghatározzák azok alapvető szabályait. Ezeket a rendeleteket általában
rendes jogalkotási eljárással fogadják el 2, a Parlament és a Tanács
társjogalkotóként egyenrangú félként jár el.

1

Az EUMSZ 312. cikke.

2

Az EUMSZ 294. cikke.
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1.3. A TPK kiadási programjainak teljesítményére jelentős mértékben kihat, hogy a

programokat időben indítják-e el és vezetik-e be. A 2021–2027-es TPK-ra vonatkozó
jogalkotási javaslatainak benyújtásakor a Bizottság bejelentette azt a célkitűzését, hogy
azokat még a 2019 májusában esedékes európai parlamenti választások előtt
elfogadják 3. A Bizottság javaslatáról adott áttekintésünkben 4 ezt a célkitűzést túl
ambiciózusnak értékeltük (mivel abból indul ki, hogy egy év alatt lezárható az a
jogalkotási folyamat, amely az előző TPK esetében két és fél évig tartott), de
hangsúlyoztuk annak fontosságát az új kiadási programok késedelem nélküli
bevezetése szempontjából. Amint az 1.1. ábra mutatja, a 2021–2027-es TPK-hoz
vezető jogalkotási folyamat valójában több mint három évig tartott. A KAP-ra
vonatkozó jogszabályok esetében a jogalkotás még folyamatban volt az e fejezettel
kapcsolatos ellenőrzési munkánk lezárásakor, és 2020 decemberében átmeneti
rendeletet fogadtak el, amely 2022 végéig a 2014–2020-as szabályok szerint biztosítja
a KAP folytonosságát. A késlekedés részben a Covid19-világjárvány kitöréséhez
köthető, amely 2020 elejétől átrendezte az uniós politikai menetrend prioritásait és az
uniós fellépések programozását, ami a TPK-ra vonatkozó javaslatok sürgős
felülvizsgálatához és a Next Generation EU csomag kidolgozásához vezetett.

3

COM(2018) 321 final, 28. o.

4

6/2018. sz. áttekintés: Tájékoztató a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves
pénzügyi keretre irányuló bizottsági javaslatról, 2018. július, 17. bekezdés.

13

1.1. ábra. A 2021–2027-es többéves pénzügyi keretre vonatkozó ágazati
jogszabályok elfogadása csaknem egy évvel tovább tartott, mint az előző
időszakban
Rendeletek:

Előző TPK

2018

2019

2018.05. 2019.05.

Javaslat

Eredetileg
tervezett elfogadás

2021–2027-es TPK

2021

2020

KAP-rendeletek 1) stratégiai tervek, 2)
közös piacszervezés, 3) horizontális

folyamatban

2021.06.

Szomszédsági és fejlesztési együttműködési
rendelet 1) NDICI

2014–2020-as TPK

Előző TPK
2011

2012

2011.06.
2011.10.

2011.10.

2011.12.

2023

Kohéziós rendeletek (1) ERFA + KA, 2)
közös rendelkezésekről szóló rendelet

2021.06.

2018.06. 2019.05.

2022

TPK-rendelet

2020.12.

2018.05. 2019.05.

2018.06. 2019.05.

Elfogadás

2013

2013.12.

2014

2015

2016

TPK-rendelet

2013.12.

Kohéziós rendeletek 1) ERFA, 2) KA,
3) közös rendelkezések

2013.12.

KAP-rendeletek 1) közvetlen kifizetések,
2) ERFA, 3) közös piacszervezés, 4) horizontális

2014.03.

Szomszédsági és fejlesztési együttműködési
rendeletek: 1) DCI és 2) ENI

Forrás: Európai Számvevőszék, az EUR-Lex alapján.
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1.4. Az Unió elveket dolgozott ki annak biztosítására, hogy jogszabályai (többek

között, de nem kizárólag a TPK-ra vonatkozóak) kiváló minőségűek legyenek. 2016-ban
a Parlament, a Tanács és a Bizottság intézményközi megállapodást kötött a jogalkotás
minőségének javításáról, 2017-ben pedig a Bizottság közzétette a minőségi
jogalkotásra vonatkozó iránymutatásait (ez a minőségi jogalkotásra vonatkozó
2015. évi iránymutatások aktualizálása), amelyeket útmutatásokat, tippeket és bevált
gyakorlatokat tartalmazó részletes feljegyzések (a minőségi jogalkotás eszköztára)
kísértek. A megállapodás és az iránymutatások egyaránt elismerik, hogy a jogalkotás
minősége (amely a többéves pénzügyi keretre vonatkozó jogszabályok esetében kihat
a kiadási programok kialakítására és jövőbeli teljesítményére) néhány fő elemtől függ:
o

az értékelés, vagyis valamely szakpolitika vagy (a TPK esetében) kiadási program
eredményességének, hatékonyságának, koherenciájának, relevanciájának és uniós
hozzáadott értékének független felmérése. Értékelést lehet végezni utólag, vagyis
a szakpolitika vagy program teljes körű végrehajtását követően, vagy félidőben,
azaz a végrehajtási időszak alatt.

o

a hatásvizsgálat, amely egy szakpolitikai kezdeményezés vagy (a TPK esetében)
egy javasolt kiadási program várható hatásait elemzi. A hatásvizsgálatba
beépülnek a a végrehajtás korábbi szakaszából levont tanulságok, amint azok a
vonatkozó értékelésekben szerepelnek, illetve ahogy azokat az ellenőrzések során
– ellenőrzési következtetések és ajánlások formájában – megfogalmazták.
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Hatókör és módszer
1.5. E fejezet fő ellenőrzési kérdése az, hogy a Bizottság, illetve a Parlament és a

Tanács felhasználták-e, és ha igen, hogyan, a TPK korábbi időszakainak tanulságait a
2021–2027-es időszakra vonatkozó kiadási programok tervezésének és
teljesítményének javítása érdekében. Azokra a tanulságokra összpontosítottunk,
amelyek relevánsak a programok teljesítménye szempontjából. A kérdés
megválaszolásához azt vizsgáltuk, hogy:
o

létezik-e egy olyan folyamat, amelynek révén a Bizottság beépítheti jogalkotási
javaslataiba a levont tanulságokat (1.9–1.23. bekezdés);

o

a Bizottság jogalkotási javaslatai figyelembe veszik-e az értékelésekből,
ellenőrzésekből és hatásvizsgálatokból levont tanulságokat (1.24–1.27. bekezdés);

o

az ezeknek a javasolt kiadási programoknak a teljesítményét esetleg befolyásoló
érdemi módosítások kötődnek-e hatásvizsgálatokhoz (ideértve a Parlament és a
Tanács által készített hatásvizsgálatokat is) vagy a levont tanulságok egyéb
forrásaihoz (1.28–1.32. bekezdés).

1.6. A 2021–2027-es időszakra létrehozott 48 kiadási program közül ötre

összpontosítottunk, amelyek együttesen a TPK teljes költségvetésének 60%-át teszik ki:
o

kettő a TPK 2. fejezete (Kohézió, reziliencia és értékek) keretében: (1) az Európai
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és (2) a Kohéziós Alap (KA);

o

kettő a TPK 3. fejezete (Természeti erőforrások és környezet) keretében, ezek
alkotják a közös agrárpolitika (KAP) két pillérét: (3) az Európai Mezőgazdasági
Garanciaalap (EMGA) és (4) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
(EMVA);

o

egy a TPK 6. fejezete (Szomszédság és a világ) keretében: (5) a Szomszédsági,
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI).

1.7. Amint az 1.1. táblázat mutatja, hat jogalkotási eljárást vizsgáltunk meg ezekhez
a programokhoz, egyet pedig a teljes többéves pénzügyi kerethez kapcsolódóan
(beleértve 17 vonatkozó értékelést és három hatásvizsgálatot is).
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1.1. táblázat. Megvizsgáltunk hat jogalkotási eljárást öt programhoz, egy
eljárást pedig a teljes TPK-hoz kapcsolódóan
Jogalkotási eljárás

Rendelet

Érintett programok

2018/0197/COD

ERFA- és KA-rendelet

2018/0196/COD

Közös rendelkezésekről szóló
rendelet

2018/0216/COD

A KAP-stratégiai tervekről
szóló rendelet*

2018/0218/COD

Közös piacszervezés*

2018/0217/COD

A KAP-ra vonatkozó
horizontális rendelet*

2018/0243/COD

NDICI-rendelet

NDICI

2018/0132/APP

A többéves pénzügyi keretről
szóló rendelet

Összesen

ERFA és Kohéziós Alap

EMGA és EMVA
(a KAP)

* Jogalkotási javaslat – ellenőrzésünk lezárásáig a rendeletet még nem fogadták el.
Forrás: Európai Számvevőszék.

1.8. A Bizottság a fenti jogalkotási javaslatokat 2018 májusában és júniusában

terjesztette elő. Ellenőrzési munkánk 2021. szeptemberi lezárásakor a társjogalkotók
még nem fogadták el a KAP-ra vonatkozó jogszabályokat. Ezért a két KAP-program
esetében nem tudtuk figyelembe venni a Bizottság jogalkotási javaslatainak
módosításait. Megközelítésünk és módszertanunk részletes leírását lásd: Függelék.
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A „minőségi jogalkotás” mint
megközelítés segít a Bizottságnak a
tanulságok levonásában
1.9. A Bizottság minőségi jogalkotási megközelítése segít a tanulságok levonásában

és a teljesítmény javítására való felhasználásukban. Ellenőriztük, hogy a Bizottság
eleget tett-e e megközelítés bizonyos fő követelményeinek, amelyek – véleményünk
szerint – elősegítik, hogy az uniós szakpolitikai döntéshozatal egyre inkább tényeken
alapuljon és átláthatóbb legyen:
o

A korábbi uniós fellépések értékeléséből levont tanulságok már a kezdetektől
álljanak rendelkezésre és épüljenek be a hatásvizsgálati munkába (az
„értékeléssel indítás” elve). Az értékelésekből származó releváns bizonyítékok
álljanak rendelkezésre az új kezdeményezések előkészítésének támogatásához.

o

Az értékeléseket és a hatásvizsgálatokat közzé kell tenni.

o

Az értékelés következtetéseiben egyértelműen le kell vonni a tanulságokat, az
illetékes főigazgatóságoknak pedig meg kell határozniuk a megfelelő utókövető
intézkedéseket.

o

A hatásvizsgálatoknak a várható gazdasági, társadalmi és környezeti hatásaik
alapján össze kell hasonlítaniuk a szakpolitikai lehetőségeket. Minden releváns
hatást minőségi és – lehetőség szerint – mennyiségi szempontból is értékelni kell.

o

Ahhoz, hogy a Bizottság jogalkotási javaslatot adhasson ki, általában előbb a
Szabályozói Ellenőrzési Testület (RSB) pozitív véleménye szükséges a kísérő
hatásvizsgálatról, amely testületet a Bizottság 2016-ban hozott létre valamennyi
hatásvizsgálat és jelentős értékelés minőségének értékelésére.

Az „értékeléssel indítás” elvét a Bizottság többnyire betartotta,
ennek korlátozásai főként a TPK-ciklushoz kapcsolódnak

1.10. Az uniós kiadási programokat illetően nemcsak a programok outputjainak és

végeredményeinek eléréséhez, hanem az értékelésükhöz szükséges idő is megnehezíti
az „értékeléssel indítás” elvének teljes körű alkalmazását. Egy-egy program utólagos
értékelését például nem lehet időben rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy figyelembe
lehessen venni a TPK következő időszakára vonatkozó hatásvizsgálatban. A legjobb
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megoldás az, ha a TPK következő időszakára vonatkozó hatásvizsgálatokat a jelenlegi
TPK-időszak félidős értékelésére (amely, ha rendelkezésre áll 5, akkor is csak előzetes
értékelést nyújt a program teljesítményéről), illetve az előző TPK utólagos
értékeléseire alapozzák. Ezt a hatást még súlyosbítja az „n+3 szabály”, amely bizonyos
programok esetében lehetővé teszi, hogy a kifizetéseket a megfelelő költségvetési
kötelezettségvállalástól számított három éven belül teljesítsék (lásd: 1.2. ábra).

1.2. ábra. A TPK-val kapcsolatos hatásvizsgálatok legjobb esetben az
előző időszak félidős értékelését és az azt megelőző időszak utólagos
értékelését használják fel
Hatásvizsgálat
2021–2027-es TPK
Félidős értékelés
Hatásvizsgálat

2014–2020-as TPK

Utólagos értékelés

Félidős értékelés
2007–2013-as TPK

Utólagos értékelés

Forrás: Európai Számvevőszék.

1.11. A mintánkban szereplő jogalkotási eljárások tekintetében a Szabályozói

Ellenőrzési Testület azt állapította meg6, hogy a Bizottság általában betartotta az
„értékeléssel indítás” elvét. Az egyetlen kivétel a KAP-ra vonatkozó jogalkotási
javaslatokból álló csomag volt, ahol a Bizottság ugyan támaszkodhatott egyes
közelmúltbeli KAP-értékelésekre, de nem állt rendelkezésre a KAP minden fontos
szempontjára nézve átfogó és közelmúltbeli értékeléssor (sem a 2007–2013-as TPK
utólagos, sem a 2014–2020-as TPK félidős értékelése) így azt nem lehetett beépíteni a
hatásvizsgálatba. Az 1.10. bekezdésben ismertetett korlátozások figyelembevételével
az „értékeléssel indítás” elvére vonatkozó értékelésünk megerősíti a Szabályozói
Ellenőrzési Testület értékelését.

5

Lásd még: 2020. évi éves jelentésünk 2.31. bekezdése.

6

Az RSB 2018. évi éves jelentése, Melléklet: Hatásvizsgálatok és értékelés.
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1.12. A Bizottság nem végzett hatásvizsgálatot a közös rendelkezésekről szóló

rendeletjavaslatára nézve, amely az ERFA-ra, a Kohéziós Alapra és hat másik programra
alkalmazandó fontos horizontális szabályokat tartalmaz. A javaslatra vonatkozó
véleményünkben 7 megjegyeztük, hogy ez eltért attól, ahogyan a Bizottság 2011-ben a
2014–2020-as időszakkal kapcsolatban járt el. Hatásvizsgálat hiányában nem volt
elegendő bizonyíték arra, hogy a Bizottság az érintett programok végrehajtását
befolyásoló egyes fő paraméterek és intézkedések tekintetében a javaslatában
optimális döntéseket hozott volna.

Az értékeléseket és hatásvizsgálatokat közzéteszik, de néha
nehéz megtalálni őket

1.13. A minőségi jogalkotásra vonatkozó 2015. évi iránymutatások megváltoztatták

az értékelések elvégzésének módját. A Bizottság korábban külső szakértőket bízott
meg az értékelések elvégzésével. Az új iránymutatások nyomán a Bizottság megkezdte
az értékelések házon belüli elkészítését, az érintett főigazgatóságok által kidolgozott
szolgálati munkadokumentumok (SWD) formájában, de a legtöbb esetben ezeknek
továbbra is alapvető összetevői a külső szakértők által készített értékelő tanulmányok.
Az értékelések eredményeit és a kapcsolódó tanulmányokat különböző csatornákon
teszik közzé. A külső értékelő tanulmányok megtalálhatóak az EU Bookshop portálon,
míg az értékelő és hatásvizsgálati szolgálati munkadokumentumok az EUR-Lex, a
hivatalos bizottsági dokumentumok nyilvántartása és az Ossza meg velünk
véleményét! portál révén érhetők el. A releváns dokumentumok gyakran
megtalálhatóak az érintett főigazgatóságok honlapjain is 8.

1.14. Az értékelések és hatásvizsgálatok közzététele kiváló lehetőséget kínál az

érdekelt felekkel és a nyilvánossággal való együttműködésre. Az értékelési
eredmények terjesztése az aktív párbeszéd előfeltétele. A bizottsági iránymutatások
előírják, hogy a maximális átláthatóság és a hozzáférés megkönnyítése érdekében a
végleges értékelési szolgálati munkadokumentumokat központilag, a kapcsolódó külső
tanulmánnyal és (adott esetben) a Szabályozói Ellenőrzési Testület véleményével
együtt kell közzétenni 9.

7

6/2018. sz. vélemény a közös rendelkezésekről szóló rendeletről, 5., 81. és 113. bekezdés.

8

Evaluation in the European Commission; Rolling Check-List and State of Play, PE 611.020, az
Európai Parlament Kutatószolgálata, 2017. november.

9

A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások, VI. fejezet – Értékelési iránymutatások
(beleértve a célravezetőségi vizsgálatokat is), Európai Bizottság.
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1.15. Nincsen azonban egy egységes hozzáférési pont, ahol el lehetne érni

valamennyi közzétett, folyamatban lévő és tervezett értékelést és hatásvizsgálatot.
A releváns információk megtalálása nem könnyű feladat. A minőségi jogalkotásról
szóló, 2021. áprilisi bizottsági közlemény különböző bizonyíték-nyilvántartások és portálok összekötését irányozza elő, és az Európai Parlament és a Tanács számára
közös bizonyíték-nyilvántartás, a „közös jogalkotási portál” létrehozását javasolja.
Ennek révén bárki, aki érdeklődik az uniós szakpolitikai döntéshozatal iránt, könnyen
megtalálná az adott kezdeményezés mögött álló összes bizonyítékot 10.

Az értékelések megfogalmazzák a tanulságokat, de az
utókövetési intézkedéseket nem határozzák meg egyértelműen

1.16. A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások szerint a levont

tanulságoknak szerepelniük kell az értékelés következtetéseiben, hozzájárulva így a
jövőbeli szakpolitika-kidolgozáshoz. Az általunk megvizsgált értékelések általában
egyértelműen megfogalmazták a levont tanulságokat, és azokat külön szövegrészben,
könnyen megtalálhatóan mutatták be.

1.17. A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások azt is előírják, hogy az

értékelések eredményeit ki kell értékelni és adott esetben utókövető intézkedésekkel
kell kiegészíteni. Az iránymutatások előírják, hogy az értékelés eredményeiből fakadó
utókövető intézkedéseket a Bizottság érintett főigazgatóságainak által közzétett éves
irányítási tervekben meg kell határozni. Az iránymutatások leszögezik azt is, hogy a
tervezett utókövető intézkedések meghatározása és megosztása részét képezi az uniós
fellépésekért való felelősségvállalásnak és elszámoltathatóságnak, és biztosítja az
átláthatóságot.

1.18. Megvizsgáltuk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI),

a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO), az Európai
Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága (DG NEAR) és a
Nemzetközi Partnerségek Főigazgatósága (DG INTPA) 2018 és 2021 közötti időszakra
vonatkozó irányítási terveit. Megállapítottuk, hogy azok nem azonosították
egyértelműen az uniós kiadási programok értékelésének eredményeihez kapcsolódó
utókövető intézkedéseket. Ezenkívül az általunk vizsgált 17 értékelésben két olyan
esetet is találtunk, amikor az utókövetési intézkedési tervek különálló belső bizottsági
dokumentumok, így nyilvánosan nem hozzáférhetőek. Megvizsgáltuk a Bizottság belső
utasításait is az említett időszakra vonatkozó ilyen irányítási tervek elkészítésére
10

Minőségi jogalkotás: közös erővel a jobb jogszabályokért, Európai Bizottság.
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vonatkozóan. Megállapítottuk, hogy a 2018. és 2019. évi irányítási tervekre vonatkozó
utasítások előírták, hogy a tervek tartalmazzanak az értékelésekből eredő utókövető
intézkedéseket, de a 2020-as és 2021-es utasítások ezt már nem írták elő.

A hatásvizsgálatok bemutatnak alternatívákat, de kevés
számszerű elemzéssel szolgálnak azokról

1.19. A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások előírják, hogy a

hatásvizsgálatok hasonlítsák össze a szakpolitikai lehetőségeket azok gazdasági,
társadalmi és környezeti hatásai alapján, lehetőség szerint a költségek és előnyök
számszerűsítésével. Az általunk megvizsgált hatásvizsgálatok bemutattak ugyan
alternatívákat, de ezt nem mindig olyan átfogó forgatókönyvek révén tették, amelyek a
program valamennyi fontos szempontját figyelembe vennék. A figyelembe vett
szempontok tekintetében a különböző alternatívák összehasonlíthatóak voltak,
többnyire minőségi információk alapján, mivel a számszerű információk – például a
költség-haszon elemzés vagy a költséghatékonysági elemzés – korlátozottak voltak
(lásd: 1.2. táblázat). A releváns számszerűsítő elemzés segíthet az olvasóknak abban,
hogy jobban meg tudják ítélni a hatásvizsgálatban javasolt alternatíva viszonylagos
előnyeit.

1.2. táblázat. A hatásvizsgálatok különböző, minőségi szempontból
összehasonlítható alternatívákat mutatnak be, de számszerű elemzéssel
kevéssé szolgálnak
ERFA és Kohéziós Alap

EMGA és EMVA

NDICI

Alternatívák bemutatása
A hatásvizsgálat egy
alapforgatókönyvet és
három alternatívát vázol
fel a kiadások tervezett
10%-os csökkentésére: 1)
egyenlő mértékű
csökkentés minden
területen; 2) földrajzi
koncentráció (a kevésbé
fejlett országok esetében
nincsen csökkentés); (3)
tematikus koncentráció
(prioritás az innovációnak,
a kkv-knek és a
környezetvédelemnek).

A hatásvizsgálat egy
alapforgatókönyvet és
három alternatívát mutat
be. Ezek az alternatívák
nem zárják ki egymást,
hanem különbözőképpen
rangsorolják az egyes
tagállamok által
fontosabbnak ítélhető
prioritásokat.

A hatásvizsgálatban
szereplő alternatívák
voltaképpen egy
alternatíva variánsai,
mivel az egész
összehasonlító elemzés
csak azt a kérdést
vizsgálja, hogy mely külső
eszközök és költségvetési
garanciák vonhatók egybe
az NDICI-n belül.
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ERFA és Kohéziós Alap

EMGA és EMVA

NDICI

Összehasonlíthatóság
Az alternatívák előnyeinek
és hátrányainak elemzése,
különös tekintettel az
uniós GDP-re gyakorolt
becsült hatásukra.

Annak az elemzése, hogy
milyen az egyes
alternatívák várható
eredményessége a KAP
célkitűzéseinek elérése
terén.

A különálló külső
eszközöknek az NDICI-be
történő összevonásából
származó előnyök és
hátrányok elemzése, majd
az egyes eszközökre
vonatkozó
következtetések.

Számszerűsítés
A hatásvizsgálat nem
tartalmaz részletes
költség-haszon vagy
költséghatékonysági
elemzést.

A hatásvizsgálat
tartalmazza a környezeti
és gazdasági szempontok
– például az elosztási
hatás – számszerűsített
elemzését, de nem
szerepel benne részletes
költség-haszon vagy
költséghatékonysági
elemzés.

A hatásvizsgálat főként
hasonló célkitűzésekre és
koherencia-szempontokra
összpontosít,
számszerűsítés nélkül.

A választandó alternatíva azonosítása
Kifejezetten azonosítja (3.
alternatíva, vagyis
tematikus koncentráció)

Nem azonosítja, a
hatásvizsgálat szerint a
legjobb választás a
bemutatott alternatívák
keveréke lehet.

Azonosítja, a
hatásvizsgálat
következtetéseiben
szerepel, hogy mely
eszközöket vonjanak
össze az NDICI-be.

Forrás: Európai Számvevőszék.

A Szabályozói Ellenőrzési Testület elősegíti az értékelések és
hatásvizsgálatok minőségének javítását

1.20. A Szabályozói Ellenőrzési Testület a minőségi jogalkotásra vonatkozó

iránymutatásokkal összhangban értékeli az általa jelentősnek ítélt hatásvizsgálatok és
kiválasztott értékelések minőségét. Amint az 1.3. ábrán látható, az RSB munkaterhe
jelentős: 2017 és 2020 között 171 hatásvizsgálatot és 58 értékelést – összesen 229
esetet – vizsgált meg. Ezek közül 42 (18%) közvetlenül érintette a többéves pénzügyi
keretet. Az RSB munkaterhelése átlagosan évi 60 eset körül mozog, de a TPK és a
szélesebb uniós politikai ciklus függvényében ingadozik.
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1.21. Az RSB minden vizsgált esetben véleményt ad ki, amely lehet elutasító vagy

kedvező (hatásvizsgálat esetén „kedvező, fenntartásokkal” is). Az első beadáskor
elutasító RSB-véleményt kapott hatásvizsgálatokat az RSB észrevételeinek
figyelembevételével át kell írni, és felülvizsgálat céljából újra be kell nyújtani.
A második alkalom általában egyben a végleges beadás. Ha az RSB fenntartja elutasító
véleményét, csak a Bizottság intézményközi kapcsolatokért és tervezésért felelős
alelnöke hagyhatja jóvá szolgálatközi konzultáció elindítását, mielőtt a biztosi testület
döntene arról, hogy folytatja-e a kezdeményezést. Az értékelések esetében az RSB
elutasító véleménye nem zárja ki a közzétételt, de a legtöbb esetben az érintett
főigazgatóságok kijavítják a tervezetet, hogy a második beadás alkalmával kedvező
véleményt kapjanak.

1.22. Az RSB ezenkívül különböző kritériumok pontozásával minden értékelés- és

hatásvizsgálat-tervezet benyújtásakor, valamint a megfelelő végleges változat
esetében is értékeli azok minőségét a közzététel előtt. Átlagosan az RSB 15%-kal találta
magasabbnak a végleges hatásvizsgálatok és értékelések minőségét az általa
felülvizsgált első tervezeteknél. Nagyobb javulás (29%) mutatkozott, ha az első
értékelés elutasító volt, de javulás (10%) volt megfigyelhető első kedvező vélemények
esetén is, vagyis amikor az RSB bízott abban, hogy az érintett főigazgatóságok
végrehajtják az észrevételeit anélkül, hogy ismételt benyújtásra volna szükség.
Egyformán javulás mutatkozott az értékeléseknél és a hatásvizsgálatoknál, illetve mind
a TPK-val kapcsolatos, mind az ahhoz nem kapcsolódó esetekben.

24

1.3. ábra. Az RSB elősegíti a hatásvizsgálatok és az értékelések
minőségének javítását
Az RSB munkafolyamata
Értékeléstervezet

Hatásvizsgálatok (valamennyi)
Értékelések (kiválasztottak)

Hatásvizsgálat-tervezet

Szabályozói Ellenőrzési Testület (RSB)
Vélemény

Minőségértékelés (*)
Kedvező vélemény
(esetleg
megjegyzésekkel)

Kedvező vélemény
F fenntartásokkal

Kötelező
Opcionális
(*) Minőségértékelés
új tervezet
új tervezetek
mindegyik változatról,
amelyekre egy sor kritérium
alapján minőségpontokat
adnak.
A minőségre adott pontok
nem döntő jelentőségűek a
Közzététel
RSB véleményére nézve.
- Az értékelések és hatásvizsgálatok
Ezeket a pontszámokat
végső változatai
kizárólag összegző statisztika
- Vélemények (az eredetileg elutasító
formájában teszik közzé.
vélemények is)

Elutasító vélemény
Opcionális új tervezet
és 2. benyújtás
(közzététel elutasító
vélemény esetén is
lehetséges)

Kötelező új tervezet és 2.
benyújtás, kivéve ha politikai döntés
születik arról, hogy az RSB ellenvetéseit
nem szükséges figyelembe venni

Az RSB minőségpontszámainak javulása az első és az utolsó változat között
Pontszám
4 –4jó
Valamennyi
pontszám

3
3 – elfogadható

Az első
vélemény
elutasító

29%

Forrás: Európai Számvevőszék.

TPK

10%

15%

2 – gyenge
2

Az első
vélemény
kedvező

13%

Nem TPK

16%

A pontszám akkor növekszik a leginkább
(29%), amikor az első tervezetre adott
vélemény elutasító

Hatásvizsgálatok Értékelések

15%

17%

Az utolsó változatra adott pontszám
Az első változatra adott pontszám
A pontszám javulása
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1.23. Hat, a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos esetet vizsgáltunk meg: három
hatásvizsgálatot és három értékelést. Mindegyik alkalommal találtunk az RSB
felülvizsgálatának köszönhető, konkrét minőségi javulást. Azt is megállapítottuk, hogy
az RSB minőségértékelése ezekben az esetekben mind az eredeti, mind a végleges
változatra nézve ésszerűnek mondható.
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A Bizottság a tanulságok
figyelembevételével készítette el
jogalkotási javaslatait
1.24. Megállapításunk szerint az általunk megvizsgált hét jogalkotási javaslatnál a

Bizottság általában figyelembe vette a vonatkozó értékelések és ellenőrzések
tanulságait, habár nem mindig teljes mértékben, néhány esetben pedig csak kevéssé.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a Bizottság egy adott programot szabályozó
alap-jogiaktusra irányuló jogalkotási javaslata csak az első lépés a program
kialakításában, és önmagában nem garantálhatja a program teljesítményének javítását.
Először is, az ilyen javaslat alapján elfogadott jogszabályok az Európai Parlament és a
Tanács közötti jogalkotási tárgyalások eredményei, és gyakran érdemi módosításokat is
tartalmaznak. Másodszor: néhány alapvető előírást és rendelkezést ezután még
alacsonyabb szintű végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell
meghatározni. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat a tagállamok képviselőiből álló
bizottságokkal folytatott konzultációt követően fogad el, a felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok elfogadása pedig a tagállami szakértők véleményének figyelembe vételével
történik, ha a Tanács és a Parlament nem él a kifogásolás jogával. A megosztott
irányítás esetében a program teljesítménye nagymértékben függ a különböző operatív
programok, KAP-stratégiai tervek és hasonló programozási dokumentumok egyedi
rendelkezéseitől, amelyeket a végrehajtás tényleges megkezdése előtt a
tagállamoknak kell javasolniuk és a Bizottságnak kell jóváhagynia.

1.25. A következő részben három példát mutatunk be a levont tanulságok közül, és

megvizsgáljuk, hogy a Bizottság hogyan vette ezeket figyelembe jogalkotási
javaslataiban. Az első ilyen példa az Unió külső tevékenységének általános felépítését
érinti, amelyet a Bizottság a korábbi diagnózisok és ajánlások nyomán gyökeresen
megváltoztatott (lásd: 1.1. háttérmagyarázat).

1.1. háttérmagyarázat
Tanulság: a külső fellépések különböző eszközeit konszolidálni kell
Mi volt a probléma, és milyen tanulságokat vontak le?
A 2014–2020-as TPK-időszakban a „Globális Európa” fejezet keretében igen sok
külső finanszírozási eszköz működött egy időben. Az ezen eszközökre vonatkozó
félidős értékelések megállapították, hogy a számos, párhuzamosan működő
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program miatt fennállt az egymást átfedő fellépések, a szinergiahiány és a
végrehajtási intézkedések megsokszorozódásának kockázata 11. Az értékelések
hangsúlyozták, hogy egyszerűsíteni kell a munkamódszereket és fokozni kell az
egységességet.
Érvelésünk szerint az, hogy az uniós költségvetésen kívül több eszköz – például az
EFA – is létezik, növeli az operatív intézkedések összetettségét és árt az
elszámoltathatóságnak 12. A Bizottság az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló
2017. évi vitaanyagában elismerte ezt, és leszögezte: „Az uniós költségvetésen
kívüli további eszközök használatát a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni,
mivel azok homályossá teszik a költségvetés értelmezését, és kockázatot
jelentenek a demokratikus ellenőrzés, az átláthatóság és a megfelelő
pénzgazdálkodás szempontjából.”
Hogyan alkalmazta jogalkotási javaslatában a Bizottság a levont tanulságokat?
A levont tanulságok hatására a Bizottság javaslatot tett a külső finanszírozási
eszközök szerkezetének felülvizsgálatára a regionális és tematikus programok
egységességének fokozása és az eljárások egyszerűsítése érdekében 13. Az NDICIrendelet 2021. júniusi elfogadásával jelentősen csökkent a külső fellépésekre
szolgáló eszközök száma, miután nyolc, korábban különálló eszköz 14 (köztük a
költségvetésbe immár betagozódó EFA) egyetlen, a külső fellépések
finanszírozására szolgáló eszközben egyesült.
Véleményünk szerint azonban még korai lenne teljes körűen felmérni, hogy a
gyakorlatban az NDICI mennyiben lesz képes megvalósítani az egyszerűsítést és a
fokozott egységességet. A soron következő programozási időszak és az azt követő
végrehajtás fogja megmutatni, hogy ezek a célok milyen mértékben valósulnak
meg.

11

Lásd: COM(2017) 720 final, 20. o. és SWD(2017) 601 final, 22. o.

12

Lásd: 1/2018. sz. áttekintés: „Az uniós pénzügyek jövője: Az uniós költségvetés
működésének reformja”, tájékoztató dokumentum, 2018. február, 26–30. és 40. bekezdés;
a 2016. évi éves jelentésünk 2. fejezete, 2.29–2.31. bekezdés, valamint
2.8. háttérmagyarázat.

13

A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot kísérő hatásvizsgálat, 19. o.

14

Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI), a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze
(EIDHR), Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI), a stabilitás és a béke elősegítését
szolgáló eszköz (IcSP), Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz (INSC), Partnerségi
Eszköz (PI), a közös végrehajtási rendelet (CIR) és az Európai Fejlesztési Alap (EFA).
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1.26. Egy másik példa a kohézió területén elért teljesítmény nyomon követésére és

mérésére vonatkozik. Ebben az esetben a Bizottság tanult a korábbi tapasztalatból, és
közös eredménymutató-készletet határozott meg az ERFA-ra, a Kohéziós Alapra és a
kapcsolódó programokra vonatkozóan (lásd: 1.2. háttérmagyarázat). Ennek során
azonban nagyobb számban alkalmazott uniós szintű mutatókat, ami kompromisszumot
jelent ahhoz a tapasztalathoz képest, hogy a programoknak kisebb számú, de
relevánsabb mutatót kellene alkalmazniuk, uniós szinten is. A kiadási programok
kialakítása során gyakran elkerülhetetlenek az ilyen kompromisszumok.

1.2. háttérmagyarázat
Tanulság: közös ERFA és KA-eredménymutatókra volna szükség
Mi volt a probléma, és milyen tanulságokat vontak le?
A 2014–2020-as TPK keretében az ERFA-ra és KA-ra vonatkozó jogszabályok
meghatározták a közös outputmutatók listáját, mindkét alapra nézve közös
eredménymutatókat azonban nem vezettek be.
Ehelyett az egyes operatív programokhoz eltérő eredménymutatókat határoztak
meg, ami növelte az adminisztratív terheket, és lehetetlenné tette az eredmények
érdemi, uniós szintű összesítését. Azt ajánlottuk, hogy a 2021–2027-es TPK
tekintetében a Bizottság javasoljon közös eredménymutató-készletet 15.
Hogyan alkalmazta jogalkotási javaslatában a Bizottság a levont tanulságokat?
A Bizottság elemezte a 2014–2020-as mutatókat, hogy felmérje a közös
outputmutató-lista bővítésének lehetőségét, valamint azt, hogy kidolgozható-e
a 2020 utáni ERFA- és KA-tevékenységekre vonatkozóan a közös közvetlen
eredménymutatók listája.
A 2021–2027-es programozási időszakra vonatkozó jogalkotási csomag tartalmaz
egy közös eredménymutató-listát az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében. Ezek az
eredménymutatók a támogatott tevékenységek kedvezményezettekre gyakorolt
hatását fogják mérni, beleértve a rövid távú hatásokat is.

15

Lásd: 2/2017. sz. különjelentés: „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” és 21/2018. sz. különjelentés: „Az ERFA és az ESZA projektjeinek kiválasztása és
monitoringja a 2014–2020-as időszakban továbbra is nagyrészt outputorientált”.
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1.27. Egyes esetekben a Bizottság jogalkotási javaslatai kevéssé tükrözték a levont

tanulságokat. Példa erre a KAP éghajlat-politikai hozzájárulásának növelése és ennek
reális mérése (lásd: 1.3. háttérmagyarázat).

1.3. háttérmagyarázat
Tanulság: A KAP éghajlat-politikai hozzájárulását oly módon kell
értékelni, hogy az jobban tükrözze a valóságot
Mi volt a probléma, és milyen tanulságokat vontak le?
Az éghajlatváltozás mérséklése érdekében az Unió egy sor célértéket határozott
meg az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére: 2020-ra 20%-kal csökkenjen
az 1990-es szinthez képest, 2030-ra 55%-kal az 1990-es szinthez képest, 2050-re
pedig el kell érni a nettó nulla kibocsátást. A mezőgazdasági ágazat mindhárom
kiemelt célnak a része, de a mezőgazdaságra vonatkozó külön ágazati célkitűzésről
eddig nem született megállapodás 16.
A KAP éghajlat-politikához való hozzájárulását azon uniós kötelezettségvállalás
részeként mérik, hogy az Unió a költségvetésének egy meghatározott részét
(a 2014–2020-as TPK során 20%-ot, 2021 és 2027 között 25%-ot) az
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos
tevékenységekre fordítsa. Egy 2016. évi jelentésünkben 17 azonban
megállapítottuk, hogy a nyomonkövetési módszer téves alkalmazása miatt a KAP
hozzájárulását csaknem egyharmaddal túlbecsülték. Megállapítottuk továbbá,
hogy kevés volt az arra vonatkozó információ, hogy az éghajlattal kapcsolatos
kiadások várhatóan milyen eredménnyel járnának, például a kibocsátáscsökkentés
tekintetében. Javasoltuk az óvatos becslés elvének alkalmazását és az éghajlattal
kapcsolatos KAP-kiadásokban előforduló túlbecslések korrigálását. Egy 2021. évi
jelentésünkben 18 megállapítottuk: jóllehet a KAP az uniós éghajlat-politikai
kiadások felét teszi ki, a mezőgazdasági üzemek kibocsátásai 2010 óta alig
változtak.

16

18/2019. sz. különjelentés: „Uniós üvegházhatásúgáz-kibocsátások: A kibocsátásokról
megfelelően beszámolnak, de jobb rálátás szükséges a jövőbeli csökkentésekre”,
6. háttérmagyarázat.

17

31/2016. sz. különjelentés: „Az uniós költségvetés legalább egyötöde szolgáljon éghajlatpolitikai célt: halad az ambiciózus munka, de nagy a kockázata, hogy nem teljesülnek a
várakozások”.

18

16/2021. sz. különjelentés: „Közös agrárpolitika és éghajlat-politika: Az uniós éghajlatpolitikai kiadások fele a közös agrárpolitikához kapcsolódik, ám a mezőgazdasági üzemek
kibocsátásai mégsem csökkennek”.
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Hogyan alkalmazta jogalkotási javaslatában a Bizottság a levont tanulságokat?
1/2020. sz. áttekintésünkben 19 megállapítottuk, hogy a Bizottság által az uniós
költségvetés éghajlat-politikai kiadásainak nyomon követésére használt
módszertan nagyrészt változatlan maradt. A Bizottság a javaslatunknak
megfelelően csökkentette a hátrányos természeti adottságú területekre
vonatkozó kifizetések becsült hozzájárulását, ugyanakkor jelentősen növelte a
mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések új fő formájának, az
alaptámogatásoknak a becsült hozzájárulását, amit arra alapozott, hogy azok a
korábbi „zöldítési” gyakorlatokat is magában foglaló „megerősített feltételesség”
alá tartoznak. Amint azonban a 2018. évi véleményünkben 20jeleztük, reálisabb
lenne úgy megbecsülni a közvetlen kifizetések éghajlat-politikai hozzájárulását,
hogy kizárólag azokra a területekre nyújtott támogatást veszik figyelembe, ahol
a mezőgazdasági termelők ténylegesen alkalmaznak éghajlatváltozás-mérséklési
célú gyakorlatokat.

19

1/2020. sz. áttekintés: „Az uniós költségvetés éghajlat-politikai kiadásainak nyomon
követése”.

20

7/2018. sz. vélemény a 2020 utáni időszakra vonatkozó közös agrárpolitikára irányuló
bizottsági rendeletjavaslatokról, 37–38. bekezdés.
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A TPK-ra vonatkozó
jogszabálytervezetek módosításait
részben alátámasztják a Bizottság
hatásvizsgálatai, de a Parlament és
a Tanács nem végzett további
hatásvizsgálatokat
1.28. Az Európai Parlament és a Tanács jogalkotási hatáskörét az EUMSZ határozza

meg. Ez a két intézmény demokratikus felhatalmazással bír, és a Szerződésben
meghatározott korlátok között szabadon gyakorolhatja jogalkotási hatáskörét.
A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás, amelynek
mindkét intézmény részes fele, iránymutatást nyújt a követendő jogalkotási
gyakorlatot illetően, és a megállapodás révén az intézmények elkötelezik magukat az
ilyen gyakorlat folytatása mellett. A (15) bekezdés értelmében a két intézmény,
„amennyiben azt a jogalkotási folyamat szempontjából célszerűnek és szükségesnek
ítélik, hatásvizsgálatokat végeznek a Bizottság javaslatára vonatkozó saját érdemi
módosításaikat illetően”. Az intézmények „a Bizottság hatásvizsgálatát tekintik
kiindulópontnak további munkájukhoz”. A (15) bekezdés szerint „azt, hogy mi minősül
»érdemi« módosításnak, azt az adott intézmény határozza meg”.

1.29. Az általunk megvizsgált ágazati jogalkotási eljárásokban a társjogalkotók –

illetve a TPK-rendelet esetében a Parlament egyetértésével a Tanács – számos
módosítással éltek, és ezek közül többet érdeminek találtunk a program teljesítménye
tekintetében. A legtöbb esetben ezek a módosítások – legalábbis bizonyos mértékben
– kapcsolódtak az értékelésből és az ellenőrzésekből levont tanulságokhoz, valamint a
Bizottság hatásvizsgálatához. Nagyjából ez volt a helyzet a TPK-rendeletbe beépített
rugalmasság növelését illetően (lásd: 1.4. háttérmagyarázat).
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1.4. háttérmagyarázat
Tanulság: a TPK-nak rugalmasabbnak kellene lennie, hogy jobban
tudjon reagálni a változó körülményekre
Mi volt a probléma, és milyen tanulságokat vontak le?
Az Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló 2017. évi vitaanyagában a Bizottság olyan
uniós költségvetés mellett állt ki, amelyet „szilárd keretek között nagyobb
rugalmasság” jellemez, azzal az érvvel, hogy a nagyobb rugalmasság előfeltétele
a válságokra és előre nem látható eseményekre való reagálásnak. 2018. évi
áttekintésünkben általában véve osztottuk a Bizottság véleményét, hozzátéve
azonban, hogy a 2014–2020-as TPK rugalmassági eszközeivel nagyrészt a
programvégrehajtás előre nem látható késedelmeinek költségvetési
következményeit kezelték, így a rugalmasságból kevés jutott más előre nem
látható események kezelésére.
Hogyan alkalmazta jogalkotási
javaslatában a Bizottság a levont
tanulságokat?

Hogyan módosította a Parlament
egyetértésével a Tanács a Bizottság
javaslatát?

A 2021 és 2027 közötti időszakra
vonatkozó többéves pénzügyi keretre
irányuló bizottsági javaslatról szóló,
6/2018. sz. áttekintésünkben számos
olyan elemet azonosítottunk, amely
jelentősen növeli az általános
költségvetési rugalmasságot, többek
között a következők révén:

A társjogalkotók megtartották a
bizottsági javaslat egyes fő elemeit, de
néhány fontos szempontból
módosították azt, többek között
egyértelműbb módon, tematikus és nem
tematikus eszközökként sorolták be a
különböző speciális eszközöket. További
példák:

o

o

Azon korlátozások megszüntetése a
„kifizetésekre vonatkozó összesített
tartalék” mechanizmusa révén,
amelyek a fel nem használt kifizetési
előirányzatok következő évekre
történő átvitelére vonatkoznak,
vagyis azon különbség átvitelére,
amely az Unió által egy adott évben
kifizethető maximális összeg (a
kifizetési előirányzatok éves felső
határa) és a ténylegesen kifizetett
összeg között fennáll. Ez segítene
biztosítani, hogy a programok
végrehajtásában bekövetkező
késedelmek esetén rendelkezésre
álljon forrás a kifizetésekhez.

A kifizetésekre vonatkozó
összesített tartalék beolvasztása az
egységes tartalékeszközbe, és a fel
nem használt kifizetési
előirányzatok egy adott évről a
következő évre történő átvitelére
vonatkozó korlátozások
újrabevezetése. A 2014–2020-as
TPK-hoz hasonlóan az ilyen
korlátozások az időszak utolsó
három évére vonatkoznak, de
ezúttal összesen mintegy 20%-kal
magasabbak.
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Hogyan alkalmazta jogalkotási
javaslatában a Bizottság a levont
tanulságokat?

Hogyan módosította a Parlament
egyetértésével a Tanács a Bizottság
javaslatát?

o

A TPK-n kívüli négy speciális eszköz 21
méretének és hatókörének évi
2,4 milliárd euróra történő növelése
(ami az előző TPK-hoz képest 34%-os
növekedés), valamint annak
egyértelművé tétele, hogy az ezen
eszközökből folyósított összegek a
kifizetési előirányzatok éves felső
határán felül értendők.

o

E speciális eszközök összértékének
kismértékben (4%-kal) történő
csökkentése, évi 2,3 milliárd euróra,
ami még mindig 28%-kal magasabb,
mint az előző időszakban. Emellett
egy új tematikus speciális eszköz, a
brexit miatti kiigazításokra képzett
tartalék létrehozása, amelynek felső
határa az eszköz teljes időtartamára
5 milliárd euró.

o

A fel nem használt
kötelezettségvállalási előirányzatok
következő évekre történő átvitele
lehetőségének kiterjesztése az
„uniós tartalék” révén, amennyiben
az átvitt összegeket már bármely
szakpolitikai területhez lehet
rendelni (vagyis nem csak a
növekedéshez, a foglalkoztatáshoz, a
migrációhoz és a biztonsághoz
kapcsolódó területekhez, mint a
2014–2020-as TPK esetében).

o

Az „uniós tartalék” beolvasztása az
egységes tartalékeszközbe.
Megtartották azt, hogy a
mechanizmus alkalmazására nem
vonatkozik tematikus korlátozás, de
az átvitt összegeket illetően éves
korlátot vezettek be, amely az uniós
tagállamok összesített bruttó
nemzeti jövedelmének 0,04%-ával
egyenlő.

o

A törölt (vagy visszavont)
kötelezettségvállalások
újrafelhasználása lehetőségének
megteremtése az „uniós tartalékba”
való felvételük révén. A visszavont
kötelezettségvállalások a múltban
évi 2–5 milliárd eurót tettek ki.

o

A törölt kötelezettségvállalások
ilyen módon történő újbóli
felhasználása lehetőségének
megszüntetése.

1.30. Más esetekben a társjogalkotók által bevezetett módosítások jelentősen

eltértek a Bizottságnak a korábbi tapasztalatok által ihletett javaslatától. Jó példája
ennek: a társjogalkotók elutasították a Bizottság azon javaslatát, hogy csökkenjen
háromról két évre az az időszak, amikor a többéves programok keretében történő
kifizetéseket a költségvetési kötelezettségvállalás után is teljesíteni lehet
(lásd: 1.5. háttérmagyarázat).

21

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, az Európai Unió Szolidaritási Alapja,
a sürgősségisegély-tartalék és a Rugalmassági Eszköz.
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1.5. háttérmagyarázat
Tanulság: Az „n+3” szabály helyébe lépjen az „n+2 szabály”
Az Unió a költségvetésének jelentős részét olyan többéves programok útján költi
el, mint az ERFA és a Kohéziós Alap. A 2014–2020-as TPK során az n+3 szabály
lehetővé tette, hogy az ilyen programok kifizetései 2023-ig, azaz az időszak
nominális végét követő három évig folytatódjanak (lásd még: 1.10. bekezdés).
Ez változás volt az előző időszakokhoz (2000–2006 és 2007–2013) képest, amikor
az n+2 szabályt alkalmazták.
Az n+3 szabályt azért vezették be, hogy ellensúlyozzák az időszak elején a
programok lassú bevezetése és a lanyha forrásfelhasználás okozta időveszteséget.
Ugyanakkor, mint észrevételeztük 22, a szabály gondokat okozott a költségvetési
gazdálkodás és a teljesítmény tekintetében, a következők miatt:

22

o

hozzájárult a fennálló kötelezettségvállalások növekedéséhez, vagyis azon
összegekéhez, amelyeknek az uniós költségvetésből történő kifizetését a
Bizottság vállalt, de még nem teljesítette.

o

növelte az adminisztratív terhelést, amennyiben három évre nőtt az az
időszak, amikor a két különböző szabályrendszerrel bíró TPK-időszak
átfedésben van;

o

gyengébben ösztönzött az outputok – és az azokat követő eredmények –
korábbi megvalósítására, egyes esetekben akár egy évvel is késleltetve azokat
az n+ 2 szabályhoz képest.

5/2019. sz. áttekintés: „Gyorsvizsgálat. Fennálló kötelezettségvállalások az uniós
költségvetésben – közelebbről”, 2019. április, 34–39. bekezdés, valamint 36/2016.sz.
különjelentés: „A 2007–2013-as kohéziós és vidékfejlesztési programok lezárási eljárásainak
értékelése”, 58–68. bekezdés.
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Hogyan alkalmazta jogalkotási
javaslatában a Bizottság a levont
tanulságokat?

Hogyan módosították a
társjogalkotók a Bizottság
javaslatát?

A 2021–2027-es időszakra vonatkozóan
a Bizottság a közös rendelkezésekről
szóló rendeletre irányuló javaslatában
visszatért az n+2 szabályhoz 23.
A Bizottság ezt a változtatást „a gondos
pénzgazdálkodás támogatása és az
időszerű végrehajtás érdekében”
javasolta, és azzal érvelt, hogy „az
egyszerűsítés meg fogja könnyíteni a
programok számára, hogy csökkentsék
a késedelmeket” 24.
Amint azonban az 1.12. bekezdés is
említi, a Bizottság nem végzett
hatásvizsgálatot e horizontális
jogalkotási javaslat alátámasztására.

A társjogalkotók inkább továbbra is
az n+3 szabályt alkalmazták a 2021–
2026-os időszakban, és ilyen
értelemben módosították a
Bizottság javaslatát.

1.31. Sem a Parlament, sem a Tanács nem készített hatásvizsgálatot a TPK-ra és

annak kiadási programjaira vonatkozó bizottsági jogalkotási javaslatra nézve. Említést
tettünk a Parlamentnek a Tanácsra irányuló kritikájáról annak kapcsán, hogy az utóbbi
nem végzett ilyen hatásvizsgálatokat az általa javasolt érdemi módosításokra nézve 25.
Megállapítottuk, hogy a két intézmény belső iránymutatást dolgozott ki a
hatásvizsgálatokról. A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi
megállapodással összhangban mindkét intézmény hangsúlyozza a saját
iránymutatásában, hogy teljes mértékben figyelembe fogja venni a Bizottság által
készített hatásvizsgálatokat. Ezen túlmenően mindkét intézmény felsorolja, milyen
feltételeknek kell fennállniuk ahhoz, hogy saját hatásvizsgálatukat el tudják készíteni.
Mindkét intézmény csak akkor kezdhet bármilyen új hatásvizsgálatba, ha az széles körű
politikai támogatást élvez, és ha nem késlelteti indokolatlanul a jogalkotási folyamatot.
Ezenfelül mindkét intézmény iránymutatása leszögezi, hogy új hatásvizsgálat csak

23

A közös rendelkezésekről szóló rendelettervezet 99. cikke és a közös agrárpolitika
finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló rendelettervezet 36. cikke.

24

A Bizottság jogalkotási javaslatát kísérő indokolás. Lásd még: a Bizottságnak az Európai Unió
pénzügyeinek jövőjéről szóló 2017. évi vitaanyaga, 4.1.3. szakasz.

25

Az Európai Parlament 2021. április 29-i állásfoglalása az Európai Unió 2019. évi pénzügyi
évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló
határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács
(2020/2142(DEC)), 12. bekezdés.
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akkor tekinthető szükségesnek, ha a Bizottság jogalkotási javaslatán „érdemi”
módosítás történik. Egyik intézmény sem határozza meg azonban, hogy egy módosítás
mikor „érdemi”, és nem szab meg kritériumokat ennek értékelésére. A Parlament
iránymutatása szerint „nehéz általánosan érvényes módon meghatározni az »érdemi«
fogalmát – ennek értékelését eseti alapon kell elvégezni”. A Tanács iránymutatása
hasonló eseti megközelítést javasol. Bár egyetértünk azzal, hogy nem lehetséges
egységes, általánosan alkalmazható meghatározást kidolgozni, az a tény, hogy
nincsenek kritériumok a módosítások érdemi voltának értékelésére, azzal a kockázattal
jár, hogy a két intézmény különböző bizottságai eltérő értelmezésekkel és gyakorlattal
állnak elő.

1.32. Ellenőriztük, hogy a társjogalkotók figyelembe vették-e az általunk

megvizsgált jogalkotási javaslatokra vonatkozó véleményünket 26,. Megállapításunk
szerint egyes javaslatainkat megfogadták (lásd: 1.6. háttérmagyarázat).

1.6. háttérmagyarázat
Egyes esetekben a társjogalkotók megfogadták a Bizottság
jogalkotási javaslataival kapcsolatos véleményünket
o

Összehangolták a közös rendelkezésekről szóló rendeletben, illetve az
alapspecifikus rendeletekben (többek között az ERFA-/KA-rendeletben)
szereplő javasolt eredménymutató-meghatározásokat 27.

o

Az eredményalapú programozásnak a földrajzi programokra már alkalmazott
elvét valamennyi NDICI-programra kiterjesztették 28.

26

6/2018 sz. vélemény a közös rendelkezésekről szóló rendeletről; 7/2018. sz. vélemény
a KAP jogalkotási csomagról és 10/2018. sz. vélemény a NDICI-rendeletről.

27

6/2018. sz. vélemény a közös rendelkezésekről szóló rendeletről, 60. bekezdés.

28

10/2018. sz. vélemény a NDICI rendeletről, 23. bekezdés.
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Következtetések és ajánlások
1.33. A minőségi jogalkotásra irányuló megközelítés segít a Bizottságnak levonni a

szakpolitikák és programok múltbeli végrehajtásának tanulságait és felhasználni azokat
a jövőbeli teljesítmény javításában (lásd: 1.9. bekezdés).

1.34. Megállapítottuk, hogy az általunk vizsgált jogalkotási eljárások többségében –

a TPK-ciklushoz kapcsolódó korlátozások figyelembevételével –a Bizottság betartotta
az „értékeléssel indítás”elvét. Nem végzett azonban hatásvizsgálatot a közös
rendelkezésekről szóló rendeletjavaslat tekintetében, amely az ERFA-ra, a Kohéziós
Alapra és hat másik programra nézve a teljesítménnyel kapcsolatos fontos
rendelkezéseket tartalmaz. Ezenkívül a KAP-ra vonatkozó jogalkotási javaslatok
esetében a hatásvizsgálat elkészültéig az értékelések nem terjedtek ki kellő mértékben
a szakpolitika valamennyi tematikus aspektusára (lásd: 1.10–1.12. bekezdés).

1.1. ajánlás
A következő többéves pénzügyi keret előkészítése során a Bizottság:
a)

biztosítsa, hogy a hatásvizsgálatok a több programra vonatkozó jogszabályok –
például a közös rendelkezésekről szóló rendelet – lényegi (azaz nem pusztán
eljárási) szempontjait is vizsgálják;

b)

valamennyi kiadási program értékelését – beleértve az ilyen programok egyes
tematikus szempontjaira vonatkozó értékeléseket is – úgy tervezze meg, hogy
azok eredményei felhasználhatók legyenek a vonatkozó hatásvizsgálatokban.

Határidő: A 2027 utáni TPK előkészületei során

1.35. A hatásvizsgálatokat és értékeléseket, valamint az azokat alátámasztó

tanulmányokat közzéteszik ugyan, de egységes hozzáférési pont híján néha nehéz
megtalálni őket (lásd: 1.13–1.15. bekezdés).
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1.2. ajánlás
A Bizottság folytassa és valósítsa meg arra irányuló terveit, hogy egy felhasználóbarát
hozzáférési pont létrehozásával biztosítsa valamennyi hatásvizsgálat, értékelés és az
azok alapjául szolgáló tanulmányok elérhetőségét. Ezt úgy lehetne elérni, hogy
összeköti vonatkozó bizonyíték-nyilvántartásait és -portáljait, és kapcsolatba lép más
intézményekkel egy közös bizonyíték-nyilvántartás, a „közös jogalkotási portál”
létrehozása érdekében.
Határidő: 2023 vége

1.36. Az általunk megvizsgált értékelések általában világosan megfogalmazták a

levont tanulságokat. A Bizottság az általa közzétett irányítási tervekben azonban nem
határozta meg egyértelműen a kapcsolódó releváns utókövető intézkedéseket
(lásd: 1.16–1.18. bekezdés).

1.3. ajánlás
A Bizottság egyértelműen határozza meg az értékelésekből fakadó releváns utókövető
intézkedéseket, és mutassa be azokat éves irányítási terveiben vagy más, ezzel
egyenértékű státuszú, nyilvánosan elérhető dokumentumokban.
Határidő: 2022 vége

1.37. Az általunk megvizsgált hatásvizsgálatok számos lehetőséget javasoltak az

érintett kiadási programok megtervezésére. Ugyanakkor csak kevés számszerűsített
információval segítették a bemutatott alternatívák összehasonlítását (lásd: 1.19.
bekezdés).

1.4. ajánlás
Amikor alternatívákat mutat be hatásvizsgálataiban, a Bizottság szolgáljon több
mennyiségi információval, elsősorban költség-haszon és költséghatékonysági
elemzésekkel.
Határidő: A 2027 utáni TPK-hoz kapcsolódó hatásvizsgálatok készítése során

1.38. A Szabályozói Ellenőrzési Testület jelentős munkát végez. Áttekinti az összes

hatásvizsgálatot, valamint egyes kiválasztott értékeléseket, és kézzelfoghatóan
hozzájárul azok minőségének javításához (lásd: 1.20–1.23. bekezdés).
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1.39. Az általunk vizsgált TPK-vonatkozású jogalkotási javaslatok tanúsága szerint

a Bizottság általában – legalábbis részben – figyelembe vette az értékelésekből és
ellenőrzésekből levont releváns tanulságokat. Az adott programot szabályozó alapjogiaktus azonban csak az első lépés a teljesítmény javítása felé: sok múlik az
alacsonyabb szintű végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon, valamint
a programozási dokumentumokon (lásd: 1.24–1.27. bekezdés).

1.40. A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre

vonatkozó jogszabályok elfogadása hosszabb időt vett igénybe, mint az előző
időszakban, ami késleltette a kiadási programok bevezetését. A Parlament és a Tanács
számos módosítást vezetett be az általunk megvizsgált bizottsági jogalkotási
javaslatokba, és ezek közül többet érdeminek találtunk a program teljesítménye
tekintetében. A legtöbb ilyen módosítás az értékelések vagy hatásvizsgálatok nyomán
levont tanulságokhoz kapcsolódott. Sem a Parlament, sem a Tanács nem határozott
úgy, hogy él a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi
megállapodásban biztosított lehetőséggel saját hatásvizsgálatok elvégzésére
(lásd: 1.28–1.32.bekezdés).
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Mellékletek
1.1 melléklet. A 2017.évi éves jelentés 3. fejezete ajánlásainak hasznosulása
A Számvevőszék elemzése az elért előrehaladásról
Év

A Számvevőszék ajánlása

2017

1. ajánlás: A TPK következő időszakában a Bizottság tegyen
javaslatokat olyan intézkedésekre, amelyek
gördülékenyebbé és egyszerűbbé teszik az uniós
költségvetés végrehajtását szabályozó, egymással
párhuzamosan fennálló stratégiai kereteket, növelve
ezáltal az eredményekkel kapcsolatos
elszámoltathatóságot és valamennyi érdekelt fél számára
fokozva az egyértelműséget és az átláthatóságot. Ennek
érdekében az érdekelt felekkel együttműködve magas
szintű mérhető célkitűzések koherens együttesét kell
létrehozni, amelyek kijelölik, hogy a teljes többéves
pénzügyi keretre vonatkozóan milyen úton haladva lehet
megvalósítani az annak végrehajtási időszakára elérni
tervezett eredményeket.

2017

2. ajánlás: A Bizottság a teljesítménnyel kapcsolatos
beszámolásában – így az éves irányítási és
teljesítményjelentésben is – használjon fel naprakész
teljesítményinformációkat.

Megvalósítás folyamatban
Maradéktalanul
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

X

X

Néhány
tekintetben
megvalósult

Nem
valósult
meg

Nem
alkalmazandó

Nincs elég
bizonyíték
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A Számvevőszék elemzése az elért előrehaladásról
Év

A Számvevőszék ajánlása

2017

3. ajánlás: A Bizottság harmonizálja az uniós költségvetés
teljesítményére vonatkozó mutatókat, és javítsa a magas
szintű általános célkitűzések, illetve a konkrét program- és
szakpolitikai célkitűzések közötti összhangot. E célból
tegye meg a következő lépéseket:

Megvalósítás folyamatban
Maradéktalanul
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

X

a) kapcsolja össze közvetlenül az egyes kiadási programok
jogalapjainak konkrét célkitűzéseit, illetve az általános
célkitűzéseket.
3. ajánlás: A Bizottság harmonizálja az uniós költségvetés
teljesítményére vonatkozó mutatókat, és javítsa a magas
szintű általános célkitűzések, illetve a konkrét program- és
szakpolitikai célkitűzések közötti összhangot. E célból
tegye meg a következő lépéseket:
2017

b) valamennyi szintre nézve vizsgálja felül az uniós
költségvetés teljesítményére vonatkozóan alkalmazott
mutatókat, rögzítve az olyan adatokat, mint például az
egyes mutatók tervezett felhasználója és rendeltetése. Ha
ez az nem állapítható meg, akkor fontolja meg a mutató
kiküszöbölését.

X

Néhány
tekintetben
megvalósult

Nem
valósult
meg

Nem
alkalmazandó

Nincs elég
bizonyíték
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A Számvevőszék elemzése az elért előrehaladásról
Év

2017

A Számvevőszék ajánlása

Megvalósítás folyamatban
Maradéktalanul
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

3. ajánlás: A Bizottság harmonizálja az uniós költségvetés
teljesítményére vonatkozó mutatókat, és javítsa a magas
szintű általános célkitűzések, illetve a konkrét program- és
szakpolitikai célkitűzések közötti összhangot. E célból
tegye meg a következő lépéseket:

X

c) biztosítsa, hogy a fő teljesítményjelentésekben szereplő
összesített teljesítményinformációk össze legyenek
hangolva a főigazgatóságok programjai és szakpolitikái
napi szintű irányításához szükséges információkkal.

2017

4. ajánlás: A Bizottság a fő teljesítményjelentéseiben
nyújtson tájékoztatást arról, hogyan használja fel a
teljesítményinformációkat, és a lehető legrendszeresebb
módon – az ilyen információk beszerzéséhez szükséges
időt is tekintetbe véve – mutassa be, hogyan használta fel
az uniós költségvetésre vonatkozó
teljesítményinformációkat a döntéshozatalában.

Néhány
tekintetben
megvalósult

X

Nem
valósult
meg

Nem
alkalmazandó

Nincs elég
bizonyíték

X
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A Számvevőszék elemzése az elért előrehaladásról
Év

2017

A Számvevőszék ajánlása

5. ajánlás: A Bizottság vezessen be intézkedéseket és
ösztönzőket – illetve tökéletesítse a meglévőket – avégett,
hogy belső kultúrájában nagyobb hangsúlyt kapjon a
teljesítmény, és ezen a téren építsen arra is, amit már
eddig elért. Ennek érdekében:

Megvalósítás folyamatban
Maradéktalanul
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

X

a) nyújtson több ismeretet és iránymutatást a vezetőinek
a teljesítménymenedzsmentről, valamint a
teljesítményinformációk döntéshozatalban történő
felhasználásáról;

2017

5. ajánlás: A Bizottság vezessen be intézkedéseket és
ösztönzőket – illetve tökéletesítse a meglévőket – avégett,
hogy belső kultúrájában nagyobb hangsúlyt kapjon a
teljesítmény, és ezen a téren építsen arra is, amit már
eddig elért. Ennek érdekében:
b) terjessze a teljesítményinformációk felhasználása terén
mind a Bizottságon belül, mind pedig a fő érdekelt
felekkel, például a tagállamokkal kapcsolatban követendő
példákat;

X

Néhány
tekintetben
megvalósult

Nem
valósult
meg

Nem
alkalmazandó

Nincs elég
bizonyíték

44

A Számvevőszék elemzése az elért előrehaladásról
Év

A Számvevőszék ajánlása

Megvalósítás folyamatban
Maradéktalanul
megvalósult

5. ajánlás: A Bizottság vezessen be intézkedéseket és
ösztönzőket – illetve tökéletesítse a meglévőket – avégett,
hogy belső kultúrájában nagyobb hangsúlyt kapjon a
teljesítmény, és ezen a téren építsen arra is, amit már
eddig elért. Ennek érdekében:
2017

c) a teljesítményre való jobb összpontosítás érdekében
fejlessze tovább belső kultúráját, figyelembe véve a
főigazgatóságok által feltárt nehézségeket, valamint a
felmérésben részt vevő válaszadók által említett fejlődési
lehetőségeket és a költségvetési rendelet felülvizsgálata, az
„Eredményközpontú uniós költségvetés” kezdeményezés,
a folyamatban lévő projektekre vonatkozó
teljesítményjelentés és egyéb források kínálta alkalmakat.

X

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány
tekintetben
megvalósult

Nem
valósult
meg

Nem
alkalmazandó

Nincs elég
bizonyíték
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2. fejezet
Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért
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Mellékletek
2.1 melléklet. Az Erasmus+ célkitűzései
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Bevezetés
A „Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért”
terület rövid leírása

2.1. A TPK 1a. alfejezete („Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért”)

keretében sokféle programot finanszíroznak, mindnek közös célja azonban a
társadalom befogadó jellegének erősítése, a kutatás, a fejlesztés és az innováció
fellendítése, valamint a növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzése Unió-szerte.
A fő programok a Horizont 2020 (H2020) a kutatás és az innováció terén, valamint az
Erasmus+ az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport területén. Az alfejezet
emellett többek között a Galileo és az EGNOS űrprogramokat, valamint az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszközt (CEF) is magában foglalja. A TPK 1a. alfejezete magában
foglal olyan pénzügyi eszközöket is, mint az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA).

2.2. A 2014–2020-as TPK ezen alfejezete keretében tervezett összes kiadás

142 milliárd euró, amelyből 2020 végéig 104,6 milliárd euró kifizetésére került sor
(lásd: 2.1. ábra).
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2.1. ábra. Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért:
A 2014–2020-as időszakban az időszak kötelezettségvállalásai
alapján teljesített kifizetések
i. a TPK valamennyi fejezete arányában

ii. egyedi programok szerinti bontásban
(milliárd euró)

Versenyképesség
104,6
(13,6%)

Horizont 2020
53,8 (51,5%)
Erasmus+
13,9 (13,3%)

766,9

milliárd euró

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA)
7,6 (7,3%)
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
7,6 (7,3%)
Galileo és Egnos
5,8 (5,6%)
Egyéb programok
15,7 (15,0%)

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

Hatókör és módszer

2.3. A „Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért” alfejezet 23

programja közül egyet választottunk ki, mégpedig az Erasmus+ programot, amely a TPK
e fejezetére 2020 végéig teljesített összes kifizetés 13,3%-át teszi ki. Célunk az volt,
hogy megállapítsuk, mennyi releváns teljesítményinformáció áll rendelkezésre, és hogy
ezen információk alapján értékeljük az uniós kiadási programok teljesítményét.
2019. évi teljesítményjelentésünkben a – 2019 végére az összes kifizetés 57,4%-át
kitevő – Horizont 2020 és ESBA programokat vizsgáltuk meg.

2.4. Fejezetünket a Bizottság teljesítményre vonatkozó információinak

felhasználásával készítettük el, ezek a 2020. évi éves irányítási és
teljesítményjelentésből (AMPR), a 2022. évi költségvetési tervezet
programindokolásából, valamint a 2.2. ábrán látható fontosabb értékelésekből és
egyéb jelentésekből álltak. Ezeket az adatokat hitelességük tekintetében, saját
megállapításainkkal összevetve vizsgáltuk meg, de nem ellenőriztük
megbízhatóságukat. Felhasználtuk továbbá ellenőrzéseinknek és áttekintéseinknek
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több, a szövegben említett jelentésben ismertetett legfrissebb eredményeit.
A fejezetünk elkészítése során alkalmazott módszertant a Függelék ismerteti
részletesebben.

2.2. ábra. A főbb értékelések és egyéb jelentések ütemezése és az
érintett időszakok
2007–2013-as TPK
2008

2010

2012

Közzététel

2014–2020-as TPK
2014

2016

2018

2021–2027-es TPK
2020

2022

2024

2026

Érintett időszak
Hatásvizsgálat
Félidős értékelés, az elődprogramok
utólagos értékelésével
Hatásvizsgálat
Az Európai Parlament tanulmánya –
Erasmus+: towards a new programme
generation
Erasmus+ higher education
impact study

Az Erasmus+ utólagos
értékelése

Forrás: Európai Számvevőszék.

2.5. Az egyes uniós kiadási programokat létrehozó jogszabályok egy sor célkitűzést

határoznak meg, amelyek vagy általánosak (rendszerint tágabb és inkább stratégiai
célkitűzések), vagy egyediek (rendszerint szűkebb és inkább operatív célkitűzések). Az
Erasmus+ program 14 (egy általános és 13 egyedi) célkitűzést határoz meg, amelyek
közül fejezetünk az általános célkitűzés mellett négy egyedi célkitűzést tárgyal (lásd:
2.1. melléklet).

Az Erasmus+ program célja és rendeltetése

2.6. A 2.3. ábra bemutatja az Erasmus+ program hátterét, és fogalmi áttekintést
nyújt arról, hogy a program milyen igényeket kíván kielégíteni, illetve melyek a
célkitűzései, illetve a várt outputok és végeredmények.

51

2.3. ábra. Az Erasmus+ program áttekintése
Igények
Kihívások
• Igény az együttműködésre és a
mobilitásra az oktatás, a képzés
és az ifjúság terén
• Gazdaségi fellendülés, ifjúsági
munkanélküliség
• Strukturális munkaerőhiány
• A tehetségekért folytatott
globális verseny
• Digitális jártasság
• Szociális kirekesztettség
• A sport integritását fenyegető
veszélyek

Célkitűzések
Az alapvető uniós dokumentumok
alapján az Erasmus+ általános
célkitűzése (1) az oktatás és képzés,
(2) az ifjúság és (3) a sport területén
a stratégiai prioritások
megvalósításához való hozzájárulás.
A programhoz 13 egyedi célkitűzés
(SO) tartozik (lásd még:
2.1. melléklet), ezekből mi az alábbi
négyet választottuk ki:
• Oktatási és képzési mobilitás
• Oktatási és képzési
együttműködés
• Oktatás és képzés – külső
fellépések
• Ifjúsági mobilitás

Inputok
A különböző fellépések
finanszírozása (költségvetés a 2014–
2020-as időszakra: 14,9 milliárd
euró).
A finanszírozási összeg 91%-a a négy
kiválasztott egyedi célkitűzésre
irányul (a 2020. évi költségvetés
alapján).
A Bizottság emellett rendszereket és
Irányítási struktúrákat is biztosít,
illetve támogatja a
tudásmenedzsmentet.

Háttér és külső tényezők
Uniós háttér
• Több más uniós szakpolitika és
program, például: esb-alapok
(strukturális alapok), és ezen
belül elsősorban az Európai
Szociális Alap
Tagállami háttér
• Tagállami szakpolitika,
jogszabályok, illetve szabályozási
keret az oktatás, képzés, ifjúság
és sport területén
Külső tényezők
• Digitalizáció
• Globalizáció
• Makrogazdasági trendek
• Munkaerőpiaci fejlemények

Eljárások
Irányítás módja
• Közvetett irányítás (a
költségvetés mintegy ¾-a)
• Közvetlen irányítás
• Az Európai Beruházási Alapon
keresztül
Szereplők
• Európai Bizottság
• Tagállamok: Nemzeti
ügynökségek
• Iskolák, egyetemek, ifjúsági és
sportszervezetek
• Egyéni tanulók és szakemberek
(diákok, tanárok, alkalmazottak)
Tevékenységek
• 1. fő intézkedés: egyéni tanulási
célú mobilitás
• 2. fő intézkedés: együttműködés
az innováció terén
• 3. fő intézkedés: a szakpolitikai
reformfolyamat támogatása
• Jean Monnet tevékenységek
• Sportprojektek

Várható eredmények
Hatások
• Jobb oktatás és jobb karrier
• A tanítási, ifjúsági és
sporttevékenységek
minőségének javulása, tartós
partnerségi kapcsolatok
• Reformok és uniós eszközök
alkalmazása
Eredmények
Egyéni szint:
• A készségek és a kompetenciák
javulása
• Személyes fejlődés
Szervezeti szint:
• A tudás és a készségek jobb
elismerése
• Új módszerek a tanítás, az
ifjúságsegítés és a sport területén
Rendszerszint:
• A szakpolitikai kihívások és az
uniós szakpolitikák jobb
megértése

Várható outputok
Egyéni szint:
• Mobilitási lehetőségek
tanulóknak és szakembereknek
egyaránt
Szervezeti szint:
• Kisebb és nagyszabású
együttműködési projektek a
bevált gyakorlatok megosztása,
valamint az innováció és a
tantervek megújítása érdekében.
Rendszerszint:
• Társaktól való tanulás
• Kísérletezési tevékenységek
• Uniós eszközök, uniós
szakpolitikai menetrendek
támogatása
• Uniós szintű szervezeteknek
nyújtott finanszírozás
• Figyelemfelkeltő kampányok,
rendezvények
• Párbeszéd a fiatalok és a politikai
döntéshozók között

Forrás: Európai Számvevőszék, az SWD(2018) 40 final dokumentumban bemutatott intervenciós logika,
valamint az 1288/2013/EU rendelet és a COM(2020) 300 final dokumentum (az operatív kiadások
programindokolásai) alapján.

2.7. Az Erasmus+ az (1) oktatást és képzést, (2) az ifjúságot és (3) a sportot

támogató uniós program. E területeken a tagállamok kizárólagos hatáskörrel
rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy ők döntenek például oktatási rendszerükről vagy az
ifjúságra vonatkozó szociálpolitikájukról. Az Unió azonban végrehajthat olyan
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intézkedéseket, amelyek támogatják, koordinálják vagy kiegészítik a tagállami
fellépéseket. Az Erasmus+ program 2014-ben jött létre, az 1987-ben indult hallgatói
mobilitási program, az Erasmus, valamint hat másik, a fent említett területeken
működő program, többek között a Leonardo da Vinci, a Comenius és „Fiatalok
lendületben” program utódaként. Az Erasmus+ a 2014-től 2020-ig tartó hét év alatt
mintegy 14,9 milliárd eurót bocsátott rendelkezésre.

2.8. A program általános célkitűzését úgy fogalmazták meg, hogy az egy sor olyan,

magas szintű célkitűzésre és stratégiára utaljon, amelyekhez az Erasmus+ hozzájárul.
A 13 egyedi célkitűzés mindhárom területet lefedi. A legtöbb oktatási és képzési,
valamint ifjúsági intézkedés a következők egyike alá tartozik: 1. fő intézkedés: egyéni
tanulási célú mobilitás; 2. fő intézkedés: együttműködés az innováció és a bevált
gyakorlatok cseréje terén; 3. fő intézkedés: a szakpolitikai reformfolyamat támogatása.
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Az Erasmus+ teljesítményének
értékelése a nyilvánosan elérhető
teljesítményinformációk alapján
Általános észrevételek

2.9. A 2.4. ábra áttekintést ad a programindokolásban szereplő valamennyi

Erasmus+-mutatóról. Az általános célkitűzéshez kapcsolódó mutatókat a 2.5. ábra
ismerteti. Az egyes kiválasztott egyedi célkitűzésekre vonatkozó áttekintéseinket a
2.6. ábra, a 2.7. ábra, a 2.8. ábra és a 2.9. ábra mutatja be. 2019. évi
teljesítményjelentésünkben 1 kitértünk néhány olyan általános elővigyázatossági
szempontra, amelyeket a mutatók értelmezésekor szem előtt kell tartani. Arra
vonatkozó értékelésünk, hogy egy adott mutató megfelelően halad-e, annak a
valószínűségére vonatkozik, hogy ez a mutató eléri-e a kitűzött célértéket. Ez az
értékelés nem veszi figyelembe, hogy egy adott mutató összefügg-e az Erasmus+
fellépéseivel és célkitűzéseivel, és ha igen, mennyire szoros ez az összefüggés, és azt
sem veszi figyelembe, hogy az e mutató tekintetében meghatározott célérték kellően
ambiciózus-e. Ezért ez csak az első lépést jelenti a program teljesítményének az
elemzése során. Nem ellenőriztük az alapul szolgáló adatok megbízhatóságát
(ugyanakkor a 2019. évi teljesítményjelentésünkben 2 foglalkozunk ezzel a kérdéssel).

1

A Számvevőszék 2019. évi jelentése az Európai Unió költségvetésének teljesítményéről,
1.24. bekezdés.

2

A Számvevőszék 2019. évi jelentése az Európai Unió költségvetésének teljesítményéről,
1.13–1.23. bekezdés.
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2.4. ábra. Az Erasmus+ programindokolásban szereplő összes
mutatójának áttekintése
Output
Célkitűzés
(*)
Összesen
GO 1
15
SO 1
3
SO 2
2
SO 3
2
SO 4
3
SO 5
2
SO 6
1
SO 7
3
SO 8
1
SO 9
1
SO 10
1
SO 11
1
SO 12
1
SO 13
2
Összesen
38

Eredmény

Összesen

Hatás

Összesen

11
2
1

5
1

3

2

1
1

1
1

1

1

1
21

1
12

6

1

1

1

2

7

Összesen

1
1
2

1

2

1

2
1
1

2
1
1

1
1
1
13

1
1
1
11

4

1

1

2

4

1

1

2

1

2
1

1

1

(*) A célkitűzések teljes listáját lásd: 2.1. melléklet
JELMAGYARÁZAT
A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért haladást)?
Igen

Nem

Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi, illetve
elégtelen ahhoz, hogy következtetést lehessen levonni

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.

2.10. Az Erasmus+ általános célkitűzése a következők megvalósításához való

hozzájárulás: „az Európa 2020 stratégiában – ezen belül is a kiemelt oktatási célban –
megfogalmazott célkitűzések megvalósítása; az oktatás és a képzés terén folytatott
európai együttműködés stratégiai keretében („Oktatás és képzés 2020”)
megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, ideértve a megfelelő referenciaértékeket;
partnerországok felsőoktatásának fenntartható fejlesztése; az ifjúságpolitika terén
folytatott európai együttműködés megújított keretének (2010–2018) átfogó
célkitűzései; a sport európai dimenziójának, különösen az alulról szerveződő sportnak a
fejlesztésére vonatkozó célkitűzés a sportra vonatkozó uniós munkatervvel
összhangban; az európai értékek előmozdítása az Európai Unióról szóló szerződés
2. cikkével összhangban” 3. A kapcsolódó mutatókat a 2.5. ábra mutatja be.

3

Az 1288/2013/EU rendelet 4. cikke.
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2.5. ábra. Az általános célkitűzéshez kapcsolódó mutatók áttekintése
Az összes mutató összefoglalása
Megfelelően halad?

Output

Igen

5

Eredmények

Hatás

1

Nem
Nem egyértelmű
ÖSSZESEN

1

6

1

11

ÖSSZESEN

1

6

1

1

2

8

4

15

A kiválasztott egyedi mutatók részletesen
Mutató

Előrehaladás a célérték felé
100% (2020)

A program által támogatott,
felsőoktatásban dolgozó oktatók

Output

A program által támogatott,
szakképzésben dolgozó oktatók

Output

A program által támogatott, iskolában
dolgozó oktatók

Output

A program által támogatott felnőtt
oktatók

Output

A program által támogatott ifjúsági
oktatók

Output

Részcél
71% (2016)
2013
2020
100% (2020)
Részcél
73% (2016)
2013
2020
100% (2020)
Részcél
75% (2016)
2013
2020
100 % (2020)
Részcél
60% (2016)
2013
2020
100% (2020)
Részcél
84% (2019)
2013

2020

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa
Kvantitatív

Kvalitatív

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért
haladást)?
Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,
illetve elégtelen ahhoz, hogy következtetést lehessen
levonni
A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értekelte a haladást, mint a Számvevőszék?
Igen
Nem
Igen

Nem

Az áttekintés és a módszertan részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.
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2.11. Az általános célkitűzés hét, az Erasmus+ programról szóló rendeletben

meghatározott mutatót tartalmaz, bár ezek közül néhány több dolgot is mér. A
különböző mutatók száma tehát összesen 15. Erre példa a 2.5. ábrán kiemelt mutató,
amely öt különböző kategóriában rögzíti a program által támogatott személyzet
létszámát. Ez egy tipikus outputmutató, bár a Bizottság a programindokolásban az
eredménymutatók közé sorolja be. Véleményünk szerint a kitűzött cél teljesült.

Népszerű program, amely különösen az egyéni résztvevők javát szolgálja

2.12. Az Erasmus+ programot mind az érdekelt felek, mind a nyilvánosság hasznos,
célkitűzéseit megvalósító programként értékeli 4. A Bizottság félidős értékelése
ugyanakkor megállapította, hogy a vizsgált projektek néhány fontos társadalmi
kihívással csak érintőlegesen foglalkoznak 5. Általánosságban elmondható, hogy az
Erasmus+ tevékenységekben részt vevő egyének pozitív hatásról számolnak be
egyrészt készségeikre és kompetenciáikra (tanulók), másrészt személyes és szakmai
fejlődésükre (szakemberek) nézve. A program konkrét hatást gyakorol a szervezetekre
is, mivel erősebb és kiterjedtebb nemzetközi hálózatokat hoz létre, bár az intézményi
vagy pedagógiai gyakorlatok alapvető változásaira kevesebb a bizonyíték 6.

2.13. Az Erasmus+ vonzereje a túljelentkezés alapján egyértelműen látható, ennek
hátránya azonban az, hogy a rendelkezésre álló költségvetés hiánya miatt még a jó
minőségű pályázatokat is elutasítják 7.

Az Erasmus+ mérete és hatóköre hozzáadott értéket teremt

2.14. Az Erasmus+ program 33 programországot és a világ minden tájáról

származó, partnerországként támogatható országokat tömörít. 2020 végéig
programországként az Egyesült Királyság is részt vett az Erasmus+ programban (lásd:
2.1. háttérmagyarázat). A nemzetközi együttműködés e szintje külön hozzáadott

4

A CULT bizottság számára végzett kutatás – Erasmus+: Towards a New Programme
Generation, Európai Parlament, 73. o.

5

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), 11. o.

6

Uo., 14. o.

7

Uo., 16. o.
A CULT bizottság számára végzett kutatás – Erasmus+: Towards a New Programme
Generation, Európai Parlament, 9. o.
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értéket jelent, mivel az minden más, hasonló területen megvalósuló nemzeti szintű
programtól eltér. A program földrajzi hatókörén kívül a program mérete, folyamatai és
az országok közötti együttműködés további hozzáadott értéket jelent 8. A program
hozzáadott értékét mutatja az is, hogy számos Unión kívüli ország nyújtott pénzügyi
hozzájárulást a programban való magas szintű részvételért cserébe (lásd:
2.2. háttérmagyarázat). Ellenőrzési munkánk 9 és az érdekelt felek véleménye szintén
rámutat az általánosan észlelt pozitív hozzáadott értékre 10.

2.1. háttérmagyarázat
Az Erasmus+ és a brexit
2020. február 1. óta az Egyesült Királyság többé nem uniós tagállam. Az Unió és az
Egyesült Királyság közötti kilépési megállapodás 11 azonban 2020. december 31-ig
tartó átmeneti időszakot írt elő. Az Egyesült Királyság ezért az említett időpontig
programországként továbbra is részt vett az Erasmus+ programban, azt követően
pedig nem társult harmadik országgá vált.
Az Egyesült Királyság az Erasmus+ keretében mobilitási célpontként jelentős
szerepet játszott, és az országba érkező résztvevők száma meghaladta a más
országba távozó brit résztvevők számát. A 2018. évi pályázati év során kötött
megállapodásokban részt vevő felsőoktatási hallgatók számadatai szerint például
az Egyesült Királyságból más programországokba irányuló mobilitási időszakok
száma 18 099, míg az ellenkező irányú mobilitási időszakok száma 29 797 volt 12.

8

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1).

9

22/2018. sz. különjelentés: „Mobilitás az Erasmus+ program keretében: Több millióan
vesznek részt a mobilitási programokban és számos területen jön létre Európai hozzáadott
érték, a teljesítmény mérése azonban fejlesztésre szorul”.

10

A CULT bizottság számára végzett kutatás – Erasmus+: Towards a New Programme
Generation, Európai Parlament, 9. o.

11

Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból
és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről.

12

Az Erasmus+ program 2019. évi éves jelentésének statisztikai melléklete, 38–39. o.
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2.15. Az Erasmus+ hatékonyságát az elődprogramokhoz

képest történő
egyszerűsítése révén javították, amit az érdekelt felek általában kedvezően fogadtak.
Ugyanakkor továbbra is lehetne mit javítani például az informatikai eszközök számának
csökkentése, a programútmutató érthetőbbé tétele 15 és a pályázati eljárás
egyszerűsítése16 révén.
13

14

2.2. háttérmagyarázat
A nem uniós országok pénzügyi hozzájárulásaira irányuló
áttekintésünk
A 3/2021. sz. áttekintésünkben 17 megvizsgáltuk a nem uniós országok által az
Európai Uniónak és a tagállamoknak nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat. Ebben
különböző típusú hozzájárulásokat tekintettünk át, és azokat, amelyeket főként
két programra, a Horizont 2020-ra és az Erasmus+-ra különítettek el.
A nem uniós országok által az Erasmus+ programnak nyújtott hozzájárulás a
Horizont 2020 programot követően a második legnagyobb összegű az egyetlen
programnak nyújtott hozzájárulások között, és 2020-ban összesen mintegy
227,9 millió eurót tett ki. Az Erasmus+ programhoz tíz nem uniós ország nyújt
pénzügyi hozzájárulást:
o

az Európai Gazdasági Térség nem uniós országai, Izland, Liechtenstein és
Norvégia 2020-ban mintegy 75,5 millió euróval járultak hozzá az Erasmus+
programhoz, ami lehetővé tette számukra, hogy programországként
szerepeljenek;

o

további hét nem uniós ország hozzájárulása pedig 152,4 millió euró volt 2020ban. Észak-Macedónia, Törökország és Szerbia „programország” státusszal
rendelkezik. Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó* és Montenegró
partnerországok, amelyek kiválasztott Erasmus+ tevékenységekben vehetnek
részt.

13

A CULT bizottság számára végzett kutatás – Erasmus+: Towards a New Programme
Generation, Európai Parlament, 10., 31. és 113. o.

14

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), 12. o.

15

A CULT bizottság számára végzett kutatás – Erasmus+: Towards a New Programme
Generation, Európai Parlament, 75. o.

16

Uo., 79. o.

17

3/2021. sz. áttekintés.
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Áttekintésünk kiemelte a nem uniós országok hozzájárulásainak kezelésével
kapcsolatos fő kihívásokat, amelyek közül sok az Erasmus+ program
szempontjából is releváns:
o

amennyiben a hozzájárulások kiszámítására vonatkozó jelenlegi képletek
továbbra is alkalmazandók, a nem uniós országoktól kérhető, hogy az
Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően nagyobb összegű
hozzájárulást fizessenek;

o

Az Erasmus+ programhoz való hozzájárulásokat a Bizottság által használt
képlet alapján számítják ki. A tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok
esetében azonban az így kapott hozzájárulásokat eseti alapon kiigazítják.

* Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá
összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi
Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

Programtervezés egyszerűsödött, de a nemek közötti egyenlőség
szempontjaira nem született megoldás

2.16. Az elődprogramok egyetlen program keretében történő egyesítése javította a

különböző tevékenységek következetes célkitűzéseken alapuló összehangolását, és a
legtöbb esetben elkerülhetőek voltak az átfedések. Ezzel egyszerűsödött a program
kialakítása is. Az Erasmus+ általában kiegészíti a kohézió, a kutatás és innováció, és az
egészségügy szakpolitikai területein működő uniós programokat, bár a Bizottság félidős
értékelése alapján kevés bizonyíték van arra, hogy ezekkel a programokkal egyértelmű
szinergiák jönnének létre 18.

2.17. 10/2021. sz. különjelentésünkben

elemeztük a nemek közötti egyenlőség
uniós költségvetésben való általános érvényesítésével kapcsolatos bizottsági
intézkedéseket, és e tekintetben értékeltük az Erasmus+ programot is.
Megállapítottuk, hogy a Bizottság nem vette figyelembe a nemek közötti egyenlőséget
az Erasmus+ valamennyi aspektusa tekintetében, és bíráltuk a hatásvizsgálatban a
nemi szempontú elemzés szintjét20. Egy, a felsőoktatásra irányuló bizottsági tanulmány
rámutatott a nemek közötti különbségekre: az Erasmus+ programban több nő vesz
19

18

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), 12. o.

19

10/2021. sz. különjelentés: „A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az uniós
költségvetésben: a szavak után eljött a tettek ideje”.

20

Uo., 94–100. o.
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részt, mint férfi, ez azonban nem magyarázható a felsőoktatásban való átfogó
részvételi arány különbségeivel 21. Megállapítottuk továbbá, hogy az Erasmus+
programindokolása nem tartalmazott pénzügyi becslést a program nemek közötti
egyenlőséghez való hozzájárulásáról 22.

Oktatási és képzési mobilitás

2.18. Az 1. egyedi célkitűzéshez („Oktatási és képzési mobilitás”) kapcsolódó,
programindokolásban szereplő mutatókat a 2.6. ábra tekinti át.

21

Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Európai Bizottság, 42. o.

22

A 10/2021. sz. különjelentés 69. bekezdése.
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2.6. ábra. Az „Oktatási és képzési mobilitás” célkitűzéshez kapcsolódó
mutatók áttekintése
Az összes mutató összefoglalása
Output

Megfelelően halad?

Igen

1

Nem

1

Nem egyértelmű

Eredmények
1

2

ÖSSZESEN
2

1

1

1

ÖSSZESEN

Hatás

1
1

3

A kiválasztott egyedi mutatók részletesen
Mutató

Előrehaladás a célérték felé
97% (2020)

A programban részt vevő felsőoktatási
hallgatók és gyakornokok

Output

Szakképzésben részt vevő tanulók,
hallgatók és gyakornokok

Output

Részcél
80% (2019)
2013

2020

100% (2020)
Részcél
81% (2019)
2013

2020

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa
Kvantitatív

Kvalitatív

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért
haladást)?
Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,
Nem
Igen
illetve elégtelen ahhoz, hogy következtetést
lehessen levonni
A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értekelte a haladást, mint mi?
Igen

Nem

Az áttekintés és a módszertan részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.

2.19. Az 1. egyedi célkitűzés, vagyis az oktatási és képzési mobilitás előmozdítása

keretében az egyes hallgatók, gyakornokok és munkatársak mobilitása finanszírozható.
Ez messze a legnagyobb finanszírozási keretösszeg: 2020-ra 1630,7 millió eurót vettek
költségvetésbe, ami a program teljes összegének 54,1%-át teszi ki. Ez a célkitűzés
magában foglalta az Erasmus+ mesterképzési hitelgarancia-eszközét is, amelynek célja
a pénzügyi közvetítők (például bankok vagy diákhitel-ügynökségek) ösztönzése volt
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arra, hogy uniós garanciával fedezett hiteleket nyújtsanak azoknak a hallgatóknak, akik
külföldön kívánnak mesterképzésben részt venni.

2.20. A programindokolás azt mutatja, hogy az Erasmus+ program kis mértékben

elmarad a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatókra vonatkozó részvételi
céltól, a szakképzésben részt vevő tanulók esetében azonban teljesül (lásd: 2.6. ábra).
Ez a Covid19-világjárvánnyal magyarázható. Véleményünk szerint a Bizottság ezt a
mutatót helytelenül sorolta az eredménymutatók közé a programnyilatkozatban, és azt
inkább outputmutatónak tekintjük.

A mobilitás iránt egyre nagyobb az érdeklődés

2.21. Bár a mobilitásban részt vevők számára továbbra is a finanszírozás jelenti a fő

akadályt, az Erasmus+ 2014-es elindítása óta évente 10%-kal nőtt az érdeklődés e
lehetőség iránt, és a résztvevők többsége a felsőoktatásból jön 23. A Covid19világjárvány és az abból következő utazási tilalom a fizikai mobilitásra is hatással volt
(lásd: 2.3. háttérmagyarázat). A mesterképzési hitelgarancia-eszköz igénybevétele
elmaradt a várakozásoktól 24. A cél az volt, hogy 2020-ig 3 milliárd euró összegű hitelt
nyújtsanak összesen 200 000 mesterképzésben részt vevő hallgatónak, de 2017 végéig
csak 358 ilyen diák kapott hitelt, ezért a Bizottság úgy döntött, hogy átcsoportosítja a
vonatkozó forrásokat 25.

23

A CULT bizottság számára végzett kutatás – Erasmus+: Towards a New Programme
Generation, Európai Parlament, 23. o.

24

22/2018. sz. különjelentés;
COM(2018) 050 final, Európai Bizottság, 4. o.

25

A 22/2018. sz. különjelentés 118. bekezdése.
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2.3. háttérmagyarázat
A Covid19-világjárvány hatásai
A Covid19-járvány 2020 márciusától komoly zavart váltott ki Európában, és számos
Erasmus+ tevékenységre is negatív hatást gyakorolt, különösen az e jelentéshez
kiválasztott 1. és 7. egyedi célkitűzés keretében finanszírozott egyéni mobilitási
tevékenységekre. Az utazási korlátozások miatt számos tervezett mobilitási
tevékenységre nem kerülhetett sor.
Az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság (DG EAC) által az egyéni mobilitási
tevékenységek számáról végzett első vizsgálat azt mutatja, hogy a 2016–2019-es
átlaghoz képest 2020-ban mintegy 500 000-rel kevesebb ilyen tevékenység volt,
ami mintegy 60%-os csökkenést jelent.
A korlátozó intézkedések továbbá azt is jelentették, hogy a személyes oktatás,
képzés és ifjúsági tevékenységek – ideértve a hálózatépítési és a közösségépítő
tevékenységeket is – nem valósulhattak meg, holott gyakran ezek jelentik a
hozzáadott értéket a tapasztalat szempontjából.
Az Erasmus+ program esetében az Európai Bizottság különböző módokon reagált a
Covid19-világjárványra, például a határidők meghosszabbításával lehetővé tette a
mobilitási tevékenységek elhalasztását, és iránymutatást nyújtott a résztvevőknek
és a kedvezményezetteknek. Emellett két rendkívüli pályázati felhívást tettek
közzé a digitális oktatási felkészültség és a kreatív készségek támogatása
érdekében. Felméréseket is szerveztek, hogy megismerjék a mobilitási
tevékenységek résztvevőinek és a felsőoktatási intézményeknek a nézeteit a
Covid19-járvány által a tevékenységeikre gyakorolt hatással kapcsolatosan.

A mobilitás révén számos területen jön létre európai hozzáadott érték

2.22. Számos bizonyíték van arra, hogy a mobilitási projektek résztvevői

elégedettek a programmal, és a projektek révén képesek javítani készségeiket26.
Minden felsőoktatási hallgatónak hivatalosan elismerik a mobilitásban való részvételét,
és ami még ennél is fontosabb, 80%-uk esetében a tanulási eredményeket teljes
körűen elismerik. Ezt az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer, az ECTS 27 teszi
lehetővé.

26

A CULT bizottság számára végzett kutatás – Erasmus+: Towards a New Programme
Generation, Európai Parlament, 23. o.

27

Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Európai Bizottság, 11. o.
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2.23. A program jelentősége egyértelmű, és a felsőoktatásban részt vevő

hallgatókra gyakorolt hatás kedvező, különösen a tartós ifjúsági munkanélküliséggel
küzdő dél-európai és partnerországokból érkezők esetében28. A mobilitás hosszú távon
jelentős hatást gyakorol a kedvezményezettek szakmai jövőjére azáltal, hogy javítja a
készségeket és a foglalkoztathatóságot, különösen a szakképzési ágazatban 29, továbbá
e diákok többsége esetében lehetővé teszi az elhelyezkedést a munkaerőpiacon.
A mobilitás az egyetemekre és munkatársaikra is jelentős hatást gyakorol. Korábbi
munkánk során kiemeltük a program által nyújtott hozzáadott érték számos formáját
(lásd: 2.4. háttérmagyarázat).

2.4. háttérmagyarázat
Az Erasmus+ többet nyújt a rendeletben előirányzott hozzáadott
értéknél
Az Erasmus+ keretében megvalósuló mobilitásról szóló különjelentésünkben 30
olyan további módokat is feltártunk, amelyek révén a mobilitás az Erasmus+
rendelet szándékán túlmutató európai hozzáadott értéket nyújt, ilyenek például a
következők:
o

a külföldi mobilitás és tanulás erősíti a résztvevők európai identitását. Ezt az
egyes országok egyedül nem tudnák megvalósítani;

o

a mobilitási tanúsítványok rendszere (charta-rendszer), amely minőségi
biztosítékként működik, növeli az intézmények hírnevét és vonzerejét;

o

a mobilitás hozzájárult egy együttműködési hálózat létrehozásához és a
felsőoktatási tantervek és a tanulmányi programok összehangolásához;

o

a mobilitás stratégiai megközelítése segít biztosítani egyrészt a kapcsolatok
és a know-how hosszabb távú megtartását, másrészt azt, hogy a vezetőség
elkötelezze magát a projektek célkitűzései mellett;

o

az oktatói mobilitás hatása, hogy az oktatók saját intézményükben
alkalmazzák a mobilitás során szerzett tapasztalataikat;

o

a mobilitás előmozdítja a többnyelvűséget, amely a program egyik konkrét
célkitűzése. A nyelvi készségek elősegítik az európai polgárok mobilitását,
foglalkoztathatóságát és személyes fejlődését;

28

Uo., 17. o.

29

A 22/2018. sz. különjelentés 22. bekezdése.

30

22/2018. sz. különjelentés.
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o

Az Erasmus+ hozzájárul a határokon átnyúló és nemzetközi mobilitáshoz,
amely a legtöbb országban az oktatási stratégia fontos részét képezi;

o

a programországok és a partnerországok közötti tanulási célú mobilitás
előmozdításával az Erasmus+ program hozzájárul a puha diplomáciához, és az
Unió szomszédsági és fejlesztési politikájának részeként működik;

o

a szakképzés bevonása az Erasmus+ programot a polgárok szélesebb
köréhez viszi közelebb. A program kiegészíti a szakképzési mobilitásra szánt
szűkös tagállami forrásokat, és elismertsége és hírneve révén hozzájárul a
szakképzés jelentőségének és presztízsének növeléséhez.

Oktatási és képzési együttműködés

2.24. Az 2. egyedi célkitűzéshez („Oktatási és képzési együttműködés”) kapcsolódó,
programindokolásban szereplő mutatókat a 2.7. ábra tekinti át.
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2.7. ábra. Az „Oktatási és képzési együttműködés” célkitűzéshez
kapcsolódó mutatók áttekintése
Az összes mutató összefoglalása
Megfelelően halad?

Output

Igen

Eredmény

Hatás

ÖSSZESEN

1

Nem
Nem egyértelmű

1

ÖSSZESEN

1

1

1

2

1

1

2

Az egyedi mutatók részletesen
Mutató

Előrehaladás a célérték felé
1% (2016)

Találatok száma az Euroguidance
Eredmény
weboldalon

Az Euroguidance
szemináriumok/munkaértekezletek
résztvevői

Részcél
29% (2017)
2012

2020
30% (2015)
Részcél
10% (2017)

Output
2013

2020

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa
Kvantitatív

Kvalitatív

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért
haladást)?
Igen

Nem

Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,
illetve elégtelen ahhoz, hogy következtetést lehessen
levonni

A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értekelte a haladást, mint mi?
Igen

Nem

Az áttekintés és a módszertan részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.

2.25. Az oktatás és képzés területén a 2. egyedi célkitűzés a kedvezményezett

szervezetek közötti együttműködést célozza, amelynek célja a minőség javítása, az
oktatás és képzés innovatív megközelítéseinek sikeres kidolgozása, valamint ezen a
területen a nemzetközivé válás előmozdítása. Költségvetési szempontból jelentős
célkitűzésről van szó: 2020-ra 782,4 millió eurót különítettek el, ami a program teljes
költségvetésének 26,0%-a. Az e célkitűzés keretében finanszírozott projektek szinte
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mindegyike három vagy több programország szervezetei – például felsőoktatási
intézmények, illetve vállalkozások – közötti partnerségek formájában valósul meg.

2.26. Ez az egyedi célkitűzés két mutatót tartalmaz az Euroguidance oktatási és

foglalkoztatási szakembereket támogató hálózattal és weboldallal kapcsolatban (lásd:
2.7. ábra). Az adatok 2016 óta tapasztalható hiánya miatt lehetetlen annak
megállapítása, hogy ezek a mutatók megfelelően haladnak-e. Véleményünk szerint az
egyedi célkitűzés nagy hasznát vette volna olyan mutatóknak, amelyek jobban mérik
annak elérését.

A tevékenységek és hatásuk régiónként és intézményenként eltérő

2.27. Az együttműködési fellépések hatása az érintett európai régiótól

függően
változhat. A tanulmány olyan jellemzőket is kiemelt, mint például az együttműködési
intézkedésekért folyó erős verseny. A több tapasztalattal vagy eszközzel rendelkező
országok és intézmények előnyösebb helyzetet élveznek, és több esélyük van arra,
hogy kedvezményezetté váljanak. A nagyobb intézmények a már meglévő
kapcsolataikra is építhetnek 32.
31

2.28. Az Erasmus+ együttműködési projektek hozzájárulnak a kedvezményezett

szervezetek közötti együttműködés fejlesztéséhez és megerősítéséhez. A felsőoktatási
együttműködési projektek esetében 10 intézményből közel 9 azt állította, hogy az
Erasmus+ program nagyon fontos vagy alapvető fontosságú számukra. A nemzetközivé
válás okai intézményenként és régiónként eltérőek, és a program felhasználása attól
függ, hogy a résztvevők milyen stratégiai célkitűzéseket kívánnak elérni (például
külföldi alkalmazottak felvételével kapcsolatos célok vagy a munkáltatók bevonása) 33.

A stratégiai partnerségek esetében alacsony szintű az innováció

2.29. Az Erasmus+ által finanszírozott, a szorosabb együttműködésre irányuló

intézkedések célja, hogy szervezeti, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten
innovatív gyakorlatokat eredményezzenek 34. A program eredményeként 2014 és 2020
31

Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Európai Bizottság, 7. o.

32

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), 135., 164. o.

33

Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Európai Bizottság, 7. o.

34

2. fő intézkedés: Szervezetek és intézmények közötti együttműködés, Európai Bizottság.
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között több mint 36 000 iskola vett részt stratégiai partnerségekben 35. A félidős
értékelés azonban azt állapította meg, hogy a stratégiai partnerségek által elért
innovációs szint viszonylag alacsony az elődintézkedésekhez képest 36. A finanszírozott
projektek innovációs szintje gyakran nem elegendő ahhoz, hogy a kedvezményezett
szervezeten kívül bármilyen hatást kifejthessen37.

A virtuális formátumok megtakarításokat tesznek lehetővé

2.30. Az Európai Parlament kutatása szerint a virtuális formátumok hatékony

lehetőségként szolgálhatnak a kultúrák közötti együttműködéssel és a transzverzális
vagy humán készségekkel kapcsolatos kihívások kezelésére 38. A nyitott oktatási
segédanyagok, például a „virtuális szabadegyetemek” egyre növekvő száma
megkönnyíti a nemzetközivé válást 39. Ezenkívül az új technológiák kínálta lehetőségek
lehetővé teszik például az utazási idő, a költségek és a kibocsátások csökkentését is, ez
utóbbi pedig összhangban van a zöld megállapodás célkitűzéseivel 40.

Oktatás és képzés – külső fellépések

2.31. A 2.8. ábra áttekintést nyújt a 4. egyedi célkitűzéshez kapcsolódóan a

programindokolásokban szereplő mutatókról: Oktatás és képzés – külső fellépések.

35

Az Európai Unió általános költségvetési tervezete, Európai Bizottság, 604. o.

36

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), 18. o.

37

Uo., 514. o.

38

A CULT bizottság számára végzett kutatás – Virtual formats versus physical mobility Concomitant expertise for INI report, Európai Parlament, 4. o.

39

Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Európai Bizottság, 180. o.

40

A CULT bizottság számára végzett kutatás – Virtual formats versus physical mobility Concomitant expertise for INI report, Európai Parlament, 1. o.
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2.8. ábra. Az „Oktatás és képzés – külső fellépések” célkitűzéshez
kapcsolódó mutatók áttekintése

Az összes mutató összefoglalása
Output

Megfelelően halad?

Igen

2

Nem

1

Nem egyértelmű

Eredmények

Hatás

2

1

1

1

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

1

3

3

A kiválasztott egyedi mutatók részletesen
Mutató

Előrehaladás a célérték felé
100% (2020)

Partnerországból érkező,
felsőoktatásban részt vevő diákok és
oktatók

Output

Partnerországba beutazó,
felsőoktatásban részt vevő hallgatók és
oktatók

Output

Részcél
77% (2019)
2013

2020

100% (2020)
Részcél
100% (2019)
2013

2020

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa
Kvantitatív

Kvalitatív

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért
haladást)?
Igen

Nem

Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,
illetve elégtelen ahhoz, hogy következtetést
lehessen levonni

A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értekelte a haladást, mint mi?
Igen

Nem

Az áttekintés és a módszertan részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.

2.32. A 4. egyedi célkitűzés az oktatás és képzés nemzetközi dimenziójára

összpontosít, ahol a „nemzetközi” jelző a partnerországok bevonásával végzett
tevékenységekre utal. A projektek célja például az ilyen országokban a felsőoktatási
kapacitásépítés révén az intézmények és rendszerek korszerűsítése és nemzetközivé
tétele, különös tekintettel az Unióval szomszédos partnerországokra.
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A partnerországokból érkező és oda irányuló hallgatói és oktatói mobilitás szintén
részesülhet támogatásban. Költségvetési szempontból ez a harmadik legnagyobb
egyedi célkitűzés: 2020-ra 233,8 millió eurót különítettek el, ami az Erasmus+
költségvetésének 7,8%-át teszi ki.

2.33. A 2.8. ábrán szereplő mutatók alapján ennek az egyedi célkitűzésnek a

megvalósulása megfelelően halad a partnerországokból jövő és oda érkező hallgatók
és oktatók száma tekintetében. Ezeket az output, nem pedig – amint azt a
programindokolás sugallja – az eredmények mérőjének tekintjük.

Puha diplomácia a globális törekvésekben

2.34. A partnerországokra irányuló egyedi célkitűzés révén az Erasmus+ program

hozzájárulhat az Unió globális törekvéseihez, különösen azáltal, hogy elősegíti a
képesítések kölcsönös elismerését az Unió és a partnerországok számára41. Az
Erasmus+ keretében megvalósuló mobilitásról szóló különjelentésünk 42 kitért a
program keretében folytatott puha diplomáciára is (lásd: 2.4. háttérmagyarázat).

Ifjúsági mobilitás

2.35. A 7. egyedi célkitűzéshez („Ifjúsági mobilitás”) kapcsolódó,
programindokolásban szereplő mutatókat a 2.9. ábra tekinti át.

41

COM(2018) 050 final, Európai Bizottság, 3. o.

42

A 22/2018. sz. különjelentés 46. bekezdése.
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2.9. ábra. Az „ifjúsági mobilitás” célkitűzéshez kapcsolódó mutatók
áttekintése
Az összes mutató összefoglalása
Output

Megfelelően halad?

Igen

1

Eredmény
1

Hatás

ÖSSZESEN
3

2

Nem
Nem egyértelmű

1

ÖSSZESEN

1

1
2

3

A kiválasztott egyedi mutatók részletesen
Mutató

Előrehaladás a célérték felé

Azon résztvevők, akik nyilatkozatuk
szerint fejlesztették Eredmény
kulcskompetenciáikat
A program keretében támogatott
mobilitási tevékenységekben részt vevő
fiatalok

100% (2020)
Részcél
40% (2016)
2012

2020

100% (2020)
Részcél
80% (2019)

Output
2012

2020

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa
Kvantitatív

Kvalitatív

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért
haladást)?
Igen

Nem

Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,
illetve elégtelen ahhoz, hogy következtetést
lehessen levonni

A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értekelte a haladást, mint mi?
Igen

Nem

Az áttekintés és a módszertan részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.

2.36. A 7. egyedi célkitűzés a fiatalok és az ifjúságsegítő szakemberek mobilitására

összpontosít. Az ifjúsági mobilitás területén finanszírozott projektek célja, hogy
lehetővé tegyék a különböző szervezetek számára olyan ifjúsági csereprogramok
létrehozását, amelyek keretében fiatalok csoportjai legfeljebb 21 napig külföldre
utaznak, és ott kapcsolatba lépnek más – egy vagy több másik országból származó –
fiatalokkal. Ezeknek a csereprogramoknak a lényege az informális tanulás, és céljuk a
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résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, valamint az olyan értékek előmozdítása, mint
a befogadás, a szolidaritás és a barátság. Ez az ifjúságpolitikai célkitűzés hasonló az
oktatás és képzés területére vonatkozó 1. egyedi célkitűzéshez. Költségvetési
szempontból azonban van különbség, hiszen a 7. egyedi célkitűzés 2020-ra csupán
91,8 millió euró összegű előirányzattal rendelkezett, ami a program teljes összegének
3%-a.

2.37. A 2.9. ábrán bemutatott első mutató a résztvevők által bejelentett

kulcskompetenciák növekedésére vonatkozik, és megfelelően halad. Ezt mi
eredménymutatónak tekintjük, míg a Bizottság a hatásmutatók közé sorolja. A második
kiválasztott mutató a támogatott mobilitási tevékenységekben részt vevő fiatalok
számát méri, és szintén megfelelően halad. Véleményünk szerint itt outputmutatóról
van szó, ellentétben a Bizottság eredménymutatóként történő besorolásával. Ezt a
mutatót úgy értékeltük, hogy a 2014–2020-as időszakban összesített teljesítményt
vettük figyelembe, nem pedig kizárólag a 2020. évi eredményeket, ahogyan az a
programindokolásban szerepel.

A résztvevőkre gyakorolt pozitív hatások és a nagyobb belső koherencia

2.38. Félidős értékelésében a Bizottság eredményesnek ítélte az Erasmus+ által az

ifjúság területén nyújtott támogatást 43. A résztvevők szempontjából többnyire pozitív
eredményeket talált: a program többek között jelentős hatást gyakorolt az idegen
nyelvi készségekre, javította a kulcskompetenciákat, és – kisebb mértékben ugyan, de
– hozzájárult az oktatási és képzési rendszerben való bennmaradáshoz is. Az ifjúság
területén a foglalkoztathatóságra gyakorolt hatás nem volt egyértelmű 44, bár
felmérések szerint a résztvevők 69%-a nyilatkozott úgy, hogy a mobilitás során szerzett
tapasztalataiknak köszönhetően javult a foglalkoztathatóságuk.

2.39. A program főként amiatt képvisel jelentős hozzáadott értéket az ifjúság

területén, mert az e területre vonatkozó nemzeti finanszírozási programok szűkösek 45.
Az ifjúságpolitikának az Erasmus+ programba való integrálása javította a belső
koherenciát, így ugyanis az ifjúsági tevékenységek jobban kiegészítik a program másik
két területét, és jobban illeszkednek azokhoz. A területen működő érdekeltek szerint
azonban, amint arról a különböző nemzeti ügynökségeknek is beszámoltak, az
43

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), 339. o.

44

Uo., 340. o.

45

Uo., 481. o.
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integrálás nyomán e program az előd ifjúsági programhoz képest kevésbé igazodik az
ifjúsági munka gyakorlatához 46. Az Erasmus „márkanévként” való használata szintén
növelte a láthatóságot 47.

Kis költségvetés és a projektekért folyó erős verseny

2.40. Az ifjúsági terület finanszírozása jóval kevesebb, mint az oktatás és képzés –

különösen a felsőoktatás – esetében. A projektekért folyó verseny viszonylag erős 48, és
általános vélemény, hogy a program alkalmasabb az ifjúsági munkával foglalkozó
nagyobb szervezetek számára, mivel általában ezek rendelkeznek a sikeres
pályázatokhoz szükséges ismeretekkel és erőforrásokkal 49.

46

Uo., 159. o.

47

Uo., 39. o.

48

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), 137. o.

49

Uo., 95. o.
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Következtetések
2.41. Egészében véve az Erasmus+ programot nagy uniós hozzáadott érték jellemzi
(lásd: 2.14. bekezdés). A bevezetésével elért egyszerűsítést nagyra értékelik, de még
mindig van mit javítani (lásd: 2.15. bekezdés). Az Erasmus+ a korábbi programokat
egyetlen programba tömöríti, ami egyszerűbbé teszi felépítését és nagyobb
koherenciát biztosít (lásd: 2.16. bekezdés). Van azonban még mit javítani a nemek
közötti egyenlőség kérdése tekintetében, mind a programozás, mind a beszámolás
terén (lásd: 2.17. bekezdés). Az Erasmus+ programot mind a nyilvánosság, mind az
érdekelt felek nagyra értékelik (lásd: 2.12. bekezdés). A program népszerűségét a
túljelentkezés is mutatja, amelynek hátránya az, hogy nem minden pályázat
részesülhet finanszírozásban (lásd: 2.13. bekezdés).

2.42. Az Erasmus+ 13 egyedi célkitűzést határozott meg, mi ezekből a finanszírozás
tekintetében a négy legjelentősebbet vizsgáltuk meg:
o

Az 1. egyedi célkitűzés alatt szereplő oktatási és képzési mobilitás részesül a
legtöbb támogatásban (lásd: 2.19. bekezdés), és a részvétel aránya ebben a
célkitűzésben egyre nő (lásd: 2.21. bekezdés). Az utazásra és a személyes
oktatásra vonatkozó, a Covid19-világjárvány nyomán bevezetett korlátozások
azonban 2020-ban jelentősen lecsökkentették a mobilitási tevékenységeket (lásd:
2.3. háttérmagyarázat). A program által támogatott mobilitás az Erasmus+
rendelet által előirányzottakon túl számos más típusú hozzáadott értéket is
biztosít (lásd: 2.23. bekezdés és 2.4. háttérmagyarázat);

o

A 2. egyedi célkitűzés az oktatás és képzés területén megvalósuló együttműködési
fellépéseket támogatja. Mivel az ilyen együttműködést rendkívül fontosnak
tartják a kedvezményezett szervezetek, a finanszírozásért folytatott verseny igen
erős (lásd: 2.27. és 2.28. bekezdés). Az intézkedések támogatják az innovatív
gyakorlatokat (lásd: 2.30. bekezdés), de a kedvezményezett szervezeteken kívül
ritkán fejtenek ki innovatív hatást (lásd: 2.29. bekezdés);

o

a 4. egyedi célkitűzés az oktatás és képzés területén folytatott külső
tevékenységre összpontosít. Az Erasmus+ a puha diplomácia egyik eszközeként
hozzájárul az Unió globális törekvéseihez (lásd: 2.34. bekezdés);

o

a 7. egyedi célkitűzés az ifjúsági mobilitással foglalkozik. Az e területen
végrehajtott intézkedések általában pozitív hatást gyakorolnak a résztvevőkre
(lásd: 2.38. bekezdés) és nagy hozzáadott értéket teremtenek (lásd: 2.39.
bekezdés).
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Mellékletek
2.1 melléklet. Az Erasmus+ célkitűzései
Általános célkitűzés
Célkitűzés

Teljes név

Rövid név (és
rövidítés)

Szerepel a
mintánkban

1.
általános
célkitűzés

A program a következők
megvalósításához járul hozzá: [1] az
Európa 2020 stratégiában – ezen
belül is a kiemelt oktatási célban –
megfogalmazott célkitűzések
megvalósítása; [2] az oktatás és a
képzés terén folytatott európai
együttműködés stratégiai keretében
(„Oktatás és képzés 2020”)
megfogalmazott célkitűzések
megvalósítása, ideértve a megfelelő
referenciaértékeket;
[3] partnerországok
felsőoktatásának fenntartható
fejlesztése; [4] az ifjúságpolitika
terén folytatott európai
együttműködés megújított
keretének (2010–2018) átfogó
célkitűzései; [5] a sport európai
dimenziójának, különösen az alulról
szerveződő sportnak a fejlesztésére
vonatkozó célkitűzés a sportra
vonatkozó uniós munkatervvel
összhangban; [6]
az európai értékek előmozdítása az
Európai Unióról szóló szerződés
2. cikkével összhangban.
(a számozást a Számvevőszék
illesztette be)

Hozzájárulás az
oktatásra és
képzésre, az
ifjúságra és a
sportra
vonatkozó uniós
célkitűzésekhez
(GO1)

Igen
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Konkrét célkitűzések
Teljes név

Rövid név (és
rövidítés)

Szerepel a
mintánkban

1. egyedi
célkitűzés

a kulcskompetenciák és készségek
szintjének javítása, különös
tekintettel azok munkaerő-piaci és
társadalmi relevanciájára és az
összetartó társadalom érdekében
tett hozzájárulására, különösen a
tanulási célú mobilitási lehetőségek
fokozása, továbbá az oktatás és
képzés világa, valamint a munka
világa közötti szorosabb
együttműködés révén

Oktatási és
képzési
mobilitás (SO1)

Igen

2. egyedi
célkitűzés

az oktatási és képzési intézmények
szintjén a minőségfejlesztés, az
innováció, a kiválóság és a
nemzetköziesedés támogatása,
különösen az oktatási és képzési
szolgáltatók, valamint az egyéb
érdekelt felek közötti szorosabb
országokon átívelő együttműködés
révén

Oktatási és
képzési
együttműködés
(SO2)

Igen

3. egyedi
célkitűzés

a nemzeti szintű szakpolitikai
reformok kiegészítését, valamint az
oktatási és képzési rendszerek
korszerűsítésének támogatását
szolgáló, egész életen át tartó
tanulás európai térsége
létrejöttének ösztönzése és
ismertségének növelése, különösen
a megerősített szakpolitikai
együttműködés, az átláthatóságot
és az elismerést támogató uniós
eszközök megfelelőbb alkalmazása
és a bevált gyakorlatok terjesztése
révén

Az oktatás- és
képzéspolitika
reformja (SO3)

Nem

Célkitűzés
Terület: oktatás és képzés
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Konkrét célkitűzések
Célkitűzés

Teljes név

Rövid név (és
rövidítés)

Szerepel a
mintánkban

4. egyedi
célkitűzés

az oktatás és képzés nemzetközi
dimenziójának erősítése, különösen
az Unió és a partnerországok
intézményei között megvalósuló
együttműködés révén a szakképzés
(VET) és a felsőoktatás területén
megvalósuló együttműködés révén
és a felsőoktatásban, az európai
felsőoktatási intézmények
vonzerejének növelése, valamint az
Unió külső fellépéseinek – köztük a
fejlesztési célkitűzéseknek – a
támogatása révén, beleértve a
mobilitás, az Unió és a
partnerországok felsőoktatási
intézményei közötti együttműködés,
valamint a partnerországokban
történő célzott kapacitásépítés
formájában megvalósítandó
fejlesztési célokat

Oktatás és
képzés – külső
fellépések (SO4)

Igen

5. egyedi
célkitűzés

a nyelvek oktatásának és
tanulásának fejlesztése, valamint az
Unió széles körű nyelvi sokfélesége
és az interkulturális érzékenység
ösztönzése

Nyelvoktatás és
-tanulás,
valamint
interkulturális
érzékenység
(SO5)

Nem

6. egyedi
célkitűzés

az európai integrációval kapcsolatos
oktatási és kutatási kiválóság
ösztönzése a Jean Monnet program
nemzetközi tevékenységei révén

Jean Monnet
tevékenységek
(SO6)

Nem
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Konkrét célkitűzések
Teljes név

Rövid név (és
rövidítés)

Szerepel a
mintánkban

7. egyedi
célkitűzés

a kulcskompetenciák és készségek
szintjének javítása a fiatalok –
köztük a kevesebb lehetőséggel
rendelkező fiatalok – körében,
valamint a következők
előmozdítása: a fiatalok részvétele
az európai demokratikus életben és
a munkaerőpiacon, aktív polgárság,
kultúrák közötti párbeszéd,
társadalmi beilleszkedés és
szolidaritás, különösen az ifjúsági
munka területén vagy az ifjúsági
szervezetekben aktív személyek és
az ifjúsági vezetők nagyobb tanulási
célú mobilitását biztosító
lehetőségek, valamint az ifjúságügy
és a munkaerőpiac szorosabb
összekapcsolása révén

Ifjúsági
mobilitás (SO7)

Igen

8. egyedi
célkitűzés

az ifjúságsegítés területén a
minőségfejlesztés támogatása,
különösen az ifjúsági szervezetek
és/vagy az egyéb érdekelt felek
közötti szorosabb együttműködés
révén

Ifjúsági
együttműködés
(SO8)

Nem

9. egyedi
célkitűzés

a helyi, regionális és nemzeti szintű
szakpolitikai reformok kiegészítése,
az ismereteken és tényeken alapuló
ifjúságpolitika kialakításának
támogatása, valamint a nem
formális és az informális tanulás
elismerése, különösen a szorosabb
szakpolitikai együttműködés, az
átláthatóságot és az elismerést
támogató uniós eszközök
megfelelőbb alkalmazása, valamint a
helyes gyakorlatok terjesztése révén

Ifjúságpolitikai
reform (SO9)

Nem

Célkitűzés
Terület: ifjúság
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Konkrét célkitűzések
Célkitűzés

Teljes név

Rövid név (és
rövidítés)

Szerepel a
mintánkban

10. egyedi
célkitűzés

az ifjúsági tevékenységek
nemzetközi dimenziójának, valamint
az ifjúságsegítőknek és az ifjúsági
szervezeteknek a fiatalokat
támogató struktúraként betöltött
szerepének a fokozása az Unió külső
fellépésének kiegészítéseként,
különösen az Unió, a
partnerországok érdekelt felei és a
nemzetközi szervezetek közötti
mobilitás és együttműködés
ösztönzése, valamint
partnerországokban történő célzott
kapacitásépítés révén

Külső fellépések
az ifjúság
területén
(SO10)

Nem

a sport integritását fenyegető,
határokon átnyúló veszélyek,
például a dopping, a bundázás és az
erőszak, valamint az intolerancia és
a diszkrimináció minden formájának
kezelése

A sport
integritása
(SO11)

Nem

12. egyedi
célkitűzés

a jó kormányzás ösztönzése és
támogatása a sportban, valamint a
sportolók kettős karrierjének
támogatása

a jó kormányzás
támogatása a
sportban,
valamint a
sportolók kettős
karrierjének
támogatása
(SO12)

Nem

13. egyedi
célkitűzés

a sport területén végzett önkéntes
tevékenységek ösztönzése, valamint
a társadalmi befogadás, az
esélyegyenlőség és az egészségvédő
testmozgás fontosságának
tudatosítása a sportban való
fokozott részvétel és mindenki
számára egyenlő hozzáférési
lehetőség biztosítása révén

Befogadás és
egyenlőség
előmozdítása a
sport révén
(SO13)

Nem

Terület: sport

11. egyedi
célkitűzés

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindokolások alapján.
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Bevezetés
A „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” terület rövid
ismertetése

3.1. Az uniós kohéziós politika célja a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése

a régiók fejlettségi szintje közötti eltérések csökkentése által 1. Ezt a célt négy fő kiadási
program szolgálja, amelyek mind a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret (TPK) 1b.
alfejezetéhez tartoznak:
o

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) úgy erősíti az Unión belüli gazdasági,
társadalmi és területi kohéziót, hogy a legfontosabb kiemelt területeken
végrehajtott beruházásokon keresztül elsimítja az uniós régiók közötti
egyensúlytalanságokat2.

o

A Kohéziós Alap (KA) célja az Unión belüli gazdasági és társadalmi hiányosságok
csökkentése és az olyan tagállamok gazdaságának megerősítése, ahol az egy
lakosra jutó bruttó nemzeti jövedelem nem éri el az uniós átlag 90%-át 3.

o

Az Európai Szociális Alap (ESZA) a foglalkoztatást és a társadalmi befogadást
mozdítja elő, segíti a hátrányos helyzetűek integrálását a társadalomba és
méltányosabb életlehetőségeket biztosít nekik 4.

o

A Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
(FEAD) azokat a tagállami fellépéseket támogatja, amelyek célja a leginkább
rászorulók élelmiszerrel és alapvető anyagi támogatással való ellátása 5.

3.2. A 2014–2020-as TPK e fejezete keretében tervezett összes kiadás

371 milliárd euró, amelyből 2020 végéig 194,8 milliárd euró kifizetésére került sor
(lásd: 3.1. ábra).

1

Az Európai Unióról szóló szerződés 174. cikke.

2

Az 1301/2013/EU rendelet.

3

Az 1300/2013/EU rendelet.

4

Az 1304/2013/EU rendelet.

5

A 223/2014/EU rendelet.
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3.1. ábra. Gazdasági, társadalmi és területi kohézió: a 2014–2020-as
időszakban az időszak kötelezettségvállalásai alapján teljesített
kifizetések
i. a TPK valamennyi fejezete arányában

ii. egyedi programok szerinti bontásban

Kohézió
194,8
(25,4%)

766,9

milliárd euró

(milliárd euró)

Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA)
101,4 (52,1%)
Európai Szociális Alap
50,4 (25,9%)
Kohéziós Alap
39,6 (20,3%)
Egyéb
3,4 (1,7%)

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

3.3. A kohéziós politikát a tagállami irányító hatóságok hajtják végre a Bizottság
felügyelete és iránymutatása mellett, mintegy 390 operatív program útján.

3.4. A kohéziós politika célkitűzéseit számos külső tényező is nagyban befolyásolja.

A kohéziós politika jellegéből adódik, hogy időbeli eltérések vannak a programozás, a
műveletek kiválasztása, azok végrehajtása és az eredmények (sőt akár az outputok)
elérése között (lásd még: 3.3. ábra).

Hatókör és módszer

3.5. Idei teljesítményelemzésünk céljára az ESZA-t választottuk ki, amely 2020

végéig a 2014–2020-as kohéziós politikai kifizetések 25,9%-áért volt felelős 6 (lásd:
3.1. ábra). Célunk az volt, hogy megállapítsuk, mennyi releváns teljesítményinformáció
áll rendelkezésre, és hogy ezen információk alapján értékeljük az uniós kiadási
6

COM(2021) 301 final: A 2020-as pénzügyi évre vonatkozó éves irányítási és
teljesítményjelentés.

85

programok teljesítményét. A 2019 végére az összes kifizetés 72,4%-át adó ERFA-t és
KA-t 2019. évi teljesítményjelentésünkben vizsgáltuk meg.

3.6. Fejezetünket a Bizottság teljesítményinformációinak felhasználásával

készítettük el, amelyeket főként a 2020. évi éves irányítási és teljesítményjelentés
(AMPR), a 2022. évi költségvetés-tervezet programindokolása és a Bizottság fontosabb
értékelései, valamint a hetedik kohéziós jelentés tartalmaznak. A 3.2. ábra bemutatja
az általunk áttekintett értékeléseket és egyéb bizottsági jelentéseket. Ezeket az
adatokat hitelességük tekintetében, saját megállapításainkkal összevetve vizsgáltuk
meg, de nem ellenőriztük megbízhatóságukat. Saját közelmúltbeli ellenőrzéseink,
valamint más jelentések és tanulmányok eredményeit is felhasználtuk.
Módszertanunkat a Függelék ismerteti részletesebben.

3.7. A 2014–2020-as TPK programindokolásában a Bizottság öt fő egyedi célkitűzést
emelt ki az ESZA kapcsán (lásd: 3.1. melléklet). Az egyedi célkitűzésekről készített
értékelésünket három szakaszra bontva mutatjuk be:
o

fenntartható és minőségi foglalkoztatás és munkavállalói mobilitás (a 8. tematikus
célkitűzésnek megfelelő 1. és 5. egyedi célkitűzés);

o

társadalmi befogadás, a szegénység és a megkülönböztetés elleni küzdelem (a 9.
tematikus célkitűzésnek megfelelő 2. egyedi célkitűzés);

o

oktatás, képzés és szakképzés a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó
tanulás érdekében (a 10. tematikus célkitűzésnek megfelelő 3. egyedi célkitűzés).

Az első szakaszban tárgyaljuk a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem
részesülő fiatalok (NEET-fiatalok) szükségleteit célzó műveletek teljesítményét. Az ilyen
helyzetben levő fiatalok számának csökkentése az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés (IFK) tematikus célkitűzése. A foglalkoztatásban lévő fiatalok
szükségleteire irányuló műveleteket az ESZA és az IFK is finanszíroz. Az Európai Unió
2013-ban indította útjára az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést, hogy általa
támogatást nyújtson az olyan régiókban élő fiataloknak, ahol az ifjúsági
munkanélküliség meghaladja a 25%-ot. Értékelésünk nem terjed ki „A hatóságok és az
érdekelt felek intézményi kapacitásának növelése” elnevezésű 4. egyedi célkitűzésre.
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3.2. ábra. A főbb értékelések és egyéb jelentések ütemezése és az
érintett időszakok
2007–2013-as TPK
2008

2010

2012

2014–2020-es TPK
2014

2016

Lefedett időszak

2018

2021–2027-es TPK
2020

2022

2024

2026

Közzététel

A 2007–2013-as időszak utólagos
értékelése és adatfrissítés
Hatásvizsgálat
az ESZA+-ról
A foglalkoztatásról és a
munkavállalói mobilitásról
szóló értékelés (8. tematikus
célkitűzés)
Az oktatásról és képzésről
szóló értékelés (10. tematikus
célkitűzés)

A fiatalok foglalkoztatásáról
szóló értékelés

A társadalmi befogadás
előmozdításáról szóló értékelés
(9. tematikus célkitűzés)

Az operatív programok
folyamatos értékelései
Az operatív programok
teljesítményértékelése
A 2014–2020-as időszak
utólagos értékelése

Forrás: Európai Számvevőszék.

Az ESZA célja és rendeltetése

3.8. A 3.3. ábra áttekintést nyújt az ESZA beavatkozási logikájának modelljéről és
bemutatja, milyen módon kezeli az öt egyedi célkitűzés a szükségleteket, egyben
szemlélteti az ESZA intézkedéseinek várható outputjait és végeredményeit.

3.9. Az ESZA irányításáért a Bizottság és a tagállamok közösen viselik a felelősséget.

Az ESZA-rendeletben meghatározott beruházási prioritások közül a tagállamok a
Bizottsággal egyeztetett operatív programok keretében válogatnak. A végrehajtás a
nemzeti és regionális közigazgatási szervek feladata; ők választják ki a finanszírozandó
műveleteket is. Az esetek többségében az operatív programok révén támogatott
tevékenységek az uniós finanszírozáson kívül nemzeti köz- vagy magánfinanszírozásban
is részesülnek.
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3.10. Akár a többi program esetében, a Bizottság egy mutatókészlet és több egyedi
értékelés segítségével a TPK teljes időszaka során figyelemmel kíséri az ESZA és az IFK
végrehajtását és teljesítményét.
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3.3. ábra. Az ESZA áttekintése
•
•

•

•

•

•

•

Szükségletek
A gazdasági és társadalmi
kohézió megerősítése
A foglalkoztatási
lehetőségek javítása

Célkitűzések
SO1: A fenntartható és
minőségi foglalkoztatás,
valamint a munkavállalói
mobilitás támogatása
SO2: A társadalmi befogadás
előmozdítása és a
szegénység, valamint a
hátrányos megkülönböztetés
elleni küzdelem
SO3: Az oktatásba, a
képzésbe és a szakképzésbe
történő beruházás a
készségek fejlesztése és az
egész életen át tartó tanulás
érdekében
4. egyedi célkitűzés: A
hatóságok és az érdekelt
felek intézményi
kapacitásának javítása és a
hatékony közigazgatáshoz
történő hozzájárulás
SO5: A NEET-fiatalok (15-24
éves korosztály) számára
nyújtott célzott támogatás
előmozdítása

Háttér és külső tényezők
Uniós háttér
• Az Európa 2020 stratégia
– Foglalkoztatáspolitikai
iránymutatások
• Fenntartható fejlődési
célok
• A közös rendelkezésekről
szóló rendelet, amely
általános szabályokat
állapít meg
• Az ESZA-ról és az IFK-ról
szóló rendelet
• Az európai szemeszter
folyamata és az
országspecifikus ajánlások
Tagállami háttér
• Gazdasági és politikai
helyzet
• Regionális különbségek
• Interregionális
együttműködés
• A tagállamok prioritásai,
stratégiái és igazgatási
kapacitása
Külső tényezők
• Pénzügyi és gazdasági
feltételek
• Globalizáció
• Covid19-világjárvány

Várható eredmények
Hatások
• Konvergencia: A
növekedési és
foglalkoztatási feltételek
javítása
• Versenyképesség: A
régiók
versenyképességének és
vonzerejének
megerősítése, a
foglalkoztatás javítása
Eredmények
A résztvevők számára:
• Foglalkoztatás
• Képesítés
• Egyéb pozitív eredmény
A rendszerek számára:
• A munkaerő-piaci
intézmények
korszerűsítése és
megerősítése
• Az oktatási és képzési
rendszerek reformja
• Mechanizmusok és
kapacitás a szakpolitikák
és programok
végrehajtásának
javítására

Eljárások
Irányítás módja
• Megosztott irányítás
Inputok
•
•
•

A 2014–2020-as időszakra
összesen 94 milliárd euró
Ebből 2020-ig 57 milliárd
eurót fizettek ki
A társfinanszírozási arány
50% és 85% között mozog
(a koronavírusra való
reagálást célzó beruházási
kezdeményezés (CRII) és a
CRII+ keretében nyújtott
társfinanszírozás
esetében akár 100%)

Szereplők
• Bizottság (DG EMPL)
• Irányító hatóságok
• Igazoló hatóságok
• Ellenőrző hatóságok
• Monitoringbizottságok
• Projektgazdák
Tevékenységek
• Vissza nem térítendő
támogatások
• Közbeszerzés
• Pályázati felhívások
• Pénzügyi eszközök

Várható outputok
A résztvevők számára:
• A célcsoportok részvétele
a foglalkoztatásra és a
munkavállalói mobilitásra,
az oktatásra és a
társadalmi befogadásra
összpontosító
tevékenységekben
A rendszerek számára:
• Új termékek
• Kapacitásbővülés

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság 2020. évi éves irányítási és teljesítményjelentése,
valamint az ESZA 2007 és 2013 közötti programjainak utólagos értékelése alapján.
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Az ESZA teljesítményének értékelése a
nyilvánosan elérhető
teljesítményinformációk alapján
Általános észrevételek az ESZA teljesítménymérési keretéről

3.11. Az Európai Parlament , a Bizottság
7

8

és az Európai Gazdasági és Szociális

Bizottság9 hangsúlyozta, hogy a kohéziós politika komoly hozzáadott értéket képvisel a
nemzeti és regionális szervezetek mobilizálása és koordinálása tekintetében, és
ösztönzi azokat, hogy munkájuk az uniós prioritások köré szerveződjön.

A teljesítménymérési keret megfelelően kidolgozott

3.12. Az operatív programok teljesítménymérési kerete részcélokat és célértékeket
tartalmaz az ESZA, illetve az IFK operatív programjainak minden egyes prioritási
tengelye tekintetében10. A szabályok értelmében háromféle mutató segítségével
kísérik figyelemmel az ESZA és az IFK operatív programjait11: a) a kihelyezett
összegekre vonatkozó pénzügyi mutatók; b) a támogatott műveletekre vonatkozó
outputmutatók; c) az érintett prioritáshoz tartozó egyedi célkitűzéshez kapcsolódó
eredménymutatók, amennyiben azok megfelelőek és szorosan kapcsolódnak a
támogatott szakpolitikai fellépésekhez. Az eredménymutatók használata opcionális 12.

7

„A 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemei”. Az Európai Parlament 2017. június 13-i
állásfoglalása a 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemeiről. Európai Parlament, 2017.

8

COM(2018) 321 final: „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és
lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves
pénzügyi keret”.

9

The effectiveness of ESF and FEAD funding as part of civil society efforts to tackle poverty
and social exclusion under the Europe 2020 strategy. Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság, 2017.

10

„Iránymutatás a tagállamok számára a teljesítménymérési keretről, felülvizsgálatról és
tartalékról”. Európai Bizottság, 2018.

11

Az 1303/2013/EU rendelet.

12

A 215/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikkének (5) bekezdése.
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3.13. A mutatók lehetnek közösek valamennyi ESZA és IFK program számára az

Unió teljes területén, vagy akár programspecifikusak is. Az ESZA esetében 32, az IFK
esetében 12 közös mutató létezik (ESZA: 23 outputmutató és 9 eredménymutató, IFK:
9 azonnali és 3 hosszabb távú eredménymutató). A tagállamok minden egyes ESZA és
IFK operatív program esetében kiválasztják és benyújtják a Bizottságnak a releváns
közös mutatókat és meghatározzák a programspecifikus mutatókat. Összességében a
tagállamok által az ESZA kapcsán használt eredménymutatók 28%-a, míg az
outputmutatók 32%-a volt közös mutató13.

3.14. A Bizottság évente beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az

alapok kapcsán elért eredményekről (lásd: 3.6. bekezdés). A Bizottság éves
programindokolásai az ESZA és az IFK 44 közös mutatója közül 13-ról tartalmaznak
információkat. A Bizottság ezenfelül nyílt hozzáférésű adatplatformján 14 (egy
nyilvánosan elérhető adatbázis) is rendszeresen beszámol a mutatók tekintetében
elért előrehaladásról, valamint a programok pénzügyi vonatkozásairól.

3.15. Emellett a program különböző szakaszaiban a tagállamok és a Bizottság is
végeznek értékeléseket az ESZA operatív programjainak teljesítményéről:

o

A Bizottság mind folyamatos, mind utólagos értékeléseket készít az Unió egészére
vonatkozóan. 2019-ben a 2018-as részcélok elérését vizsgáló teljesítményfelülvizsgálatot is végzett a teljesítménytartalék kiosztása céljából 15.

o

A tagállamoknak minden egyes operatív program tekintetében előzetes értékelést
kell benyújtaniuk a Bizottságnak, és legalább egy értékelést kell készíteniük arról,
hogy az alapok hogyan járultak hozzá az egyes prioritásokhoz.

13

A 2014–2020-as időszak partnerségi megállapodásaival és ESZA operatív programjaival
kapcsolatos tárgyalások kimenetelének elemzése. Európai Bizottság, 2016.

14

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf

15

COM(2021) 300: Az Európai Unió általános költségvetésének tervezete a 2022-es pénzügyi
évre – az operatív kiadásokra vonatkozó programindokolások.
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A Bizottság „célelérési arányt” állapít meg a célértékkel rendelkező
mutatók tekintetében

3.16. A Bizottság szerint a tagállamok szinte minden programspecifikus mutató (az

eredménymutatók 98%-a, az outputmutatók 95%-a) kapcsán kitűznek célértékeket16.
A tagállamoknak ugyanakkor az ESZA mind a 32 közös output- és eredménymutatója
kapcsán, valamennyi operatív program valamennyi beruházási prioritása tekintetében
(régiókategória szerinti bontásban) egységesen be kellett nyújtaniuk
monitoringadatokat. Ezekhez a közös mutatókhoz célértékeket is meghatározhattak.
Amennyiben erre sor került, a Bizottság összeállította és közzétette e „célelérési
arányok” összevont értékét, amely révén mind tagállami, mind uniós szinten értékelni
lehet a programok végrehajtása terén elért előrehaladást 17. Ezzel egyidőben
összevonta a tagállamok által a közös output- és eredménymutatók kapcsán
bejelentett monitoringadatokat, azokat is, amelyek esetében nem határoztak meg
célértéket.

A teljesítménymérési keret nem összpontosít kellőképpen az
eredményekre

3.17. Korábban már beszámoltunk róla

18

, hogy a 2014–2020-as időszakban az

operatív programok megalapozottabb intervenciós logikát követtek, azonban túl nagy
volt a mutatók száma és a tagállamoknak nehezükre esett az eredménymutatók
meghatározása. Jeleztük azt is19, hogy a 2014–2020-as teljesítménymérési keret
összességében főként outputcentrikus volt, és nem történt jelentős elmozdulás az

16

Az ESZA végleges összefoglaló jelentése a 2019. évi éves végrehajtási jelentésekről,
benyújtva 2020-ban. Európai Bizottság, 2021.

17

Uo.

18

„A kohéziós politika 2020 utáni megvalósításának egyszerűsítése” című, 5/2018. sz.
áttekintés 41. bekezdése.

19

Az „Előzetes feltételrendszerek és eredményességi tartalék a kohéziós politika területén:
innovatív, de még nem eredményes eszközök” című, 15/2017. sz. különjelentés 71–
76. bekezdése, valamint „Az ERFA és az ESZA projektjeinek kiválasztása és monitoringja a
2014–2020-as időszakban továbbra is nagyrészt outputorientált” című, 21/2018. sz.
tájékoztató 71. bekezdése.
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eredmények mérése felé. Ezt a kohéziós politika területén készített bizottsági
elemzések is rendszeresen megerősítik 20.

3.18. Beszámoltunk arról is

, hogy a Bizottság által az operatív programok
2019. évi teljesítmény-felülvizsgálatához használt mutatók szinte kivétel nélkül
outputokhoz (64%) vagy pénzügyi szempontokhoz (35%) kapcsolódtak, de csak nagyon
ritkán (1%) az elért eredményekhez. Így a teljesítménytartalék 2019. évi
felszabadításának (illetve más programokhoz és prioritásokhoz való
átcsoportosításának) mértéke inkább azt tükrözte, mennyire tudják a tagállamok
felhasználni az uniós forrásokat és outputokat megvalósítani, mintsem a programok
eredményességét.
21

3.19. Szintén tájékoztattunk arról

, hogy a 2014–2020-as időszak kohéziós
programjai teljesítménytartalékának felszabadítását elsősorban a tagállamok által a
végrehajtás terén elért előrehaladás (az outputok elérése, valamint a források
elköltése terén elért sikerük) határozta meg (a mutatók mintegy harmada pénzügyi
mutató volt). Emellett ha nem csökkentették volna jelentős mértékben a mutatók
mintegy 30%-ának részcéljait, a teljesítménytartaléknak csak jóval kisebb részét
(mindössze 56%) tudták volna felszabadítani 23.

3.20. Az OECD szerint

22

az uniós költségvetési rendszer magas pontszámot ér el a
teljesítmény és az eredmények tekintetében, a teljesítmény figyelemmel kísérése
azonban a jelek szerint nemigen van közvetlen hatással a források évről évre történő
felhasználására. Az OECD úgy látja, hogy bár a Bizottság rendelkezik hatáskörrel arra,
hogy felfüggessze a tagállamoknak teljesítendő kifizetéseket, ha jelentős hiányosságok
állnak fenn a monitoringrendszerek minőségében és megbízhatóságában, a Bizottság
24

20

SWD(2018) 289 final: A „Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai
Szociális Alap Pluszról” című dokumentumot kísérő hatásvizsgálat, 3. melléklet.

21

A 15/2017. sz. különjelentés 74. bekezdése.

22

A „Teljesítményalapú finanszírozás a kohéziós politikában: figyelemre méltóak a törekvések,
de a 2014–2020-as időszakban még maradtak akadályok” című, 24/2021. sz. különjelentés
122. bekezdése.

23

Uo., 120. bekezdés.

24

OECD, 2017, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in
the context of EU budget focused on results, Ronnie Downes, Delphine Moretti és Scherie
Nicol, OECD Journal on Budgeting, Vol. 2017/1.
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ezt a lehetőséget inkább csak végső esetben használja ki, nem alkalmazza azt
rutinszerűen az irányítási kontroll és a programkiigazítások eszközeként.

Az értékelések az ESZA legtöbb területét lefedik, de alaposabb
módszertani munkára lenne szükség a szakpolitikák hatásának
értékeléséhez

3.21. A 2007–2013-as időszak utólagos bizottsági értékelése

az ESZA átfogó
hatásának felmérésére törekedett. Ennek ellenére nem vont le következtetést a
célkitűzések vagy célértékek eléréséről, mivel a rendelkezésre álló információk nem
tették lehetővé az eredmények uniós szintű összesítését. Magunk is arról számoltunk
be 26, hogy – többek között a programok rossz kialakítása, a mutatók elégtelen
meghatározása, az adatok és a célértékek hiánya miatt – az adatok összesítését súlyos
hiányosságok jellemzik. Az értékelés a hatékonyság elemzése terén mindössze annyi
tudott tenni, hogy résztvevőnkénti költségek alapján összehasonlította az egyes
tagállamok különféle ESZA-fellépéseit. A Szabályozói Ellenőrzési Testület (RSB) arra a
következtetésre jutott 27, hogy az értékelésben közölt adatokat komoly hiányosságok
jellemzik, az értékelés nem tartalmaz kellő kontrafaktuális elemzést, hatóköre pedig
korlátozott. Az értékelés a Testület szerint nem szolgáltat igazán meggyőző
bizonyítékot a teljesítmény tekintetében, és nem nyújt kellőképpen megbízható alapot
a jövőbeni programok megtervezéséhez.
25

3.22. 2019-ben a Bizottság tematikus értékeléseket végzett a 2021–2027-es

időszak programjaival kapcsolatos tárgyalások segítésére. A 2014–2020-as időszak
során a tagállamoknak legalább egy hatásvizsgálatot kellett végezniük operatív
programjaik minden egyes prioritási tengelyét illetően, és a Bizottság figyelemmel
kísérte valamennyi értékelési tervet. A Bizottság REGIO és EMPL Főigazgatósága közös
ügyfélszolgálatot hozott létre az értékelések segítésére. A tagállamok 420 ESZA-, illetve
IFK-értékelést és további 1519 olyan, több alapot érintő programra vonatkozó
értékelést terveztek meg, amelyek az ESZA-hoz vagy az IFK-hoz kapcsolódó elemet is
tartalmaztak. 2021 februárjáig a tagállamok 745 értékelést zártak le a 2014–2020-as

25

SWD(2016) 452 final: A 2007–2013-as időszak ESZA-programjainak utólagos értékelése,
Európai Bizottság.

26

„Az uniós jogszabályok utólagos felülvizsgálata: átgondolt rendszer hiányosságokkal” című,
16/2018. sz. különjelentés 51–56. bekezdése.

27

A Szabályozói Ellenőrzési Testület véleménye: Foglalkoztatási Főigazgatóság – Az ESZA
2007–2013-as utólagos értékelése, 2016.
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időszak programjai kapcsán 28. A tervezett értékelések legnagyobb részét csak a
végrehajtási időszak végét követően fogják véglegesíteni 29, főként mert a
programozási időszakok átfedik egymást, és több évet vehet igénybe, amíg az
eredmények – sőt akár az outputok – kézzelfoghatóvá válnak. Ezek az értékelések ezért
nem lesznek készen időben ahhoz, hogy eredményeiket fel lehessen használni a 2021–
2027-es időszak programjainak kialakításához, ugyanakkor a 2025. évi félidős
áttekintés kapcsán hasznosnak bizonyulhatnak.

3.23. A 2018-ban közzétett 124 ESZA-, IFK-, illetve több alaphoz kapcsolódó

értékelés 30 23%-ának volt célja a fellépések végeredményeinek vagy eredményeinek
értékelése. Egy 2020. évi tanulmányában 31 az Európai Parlament megjegyezte, hogy
ritkán került sor összetettebb módszerek, például kontrafaktuális elemzés,
elméletalapú megközelítés vagy költség-haszon elemzés alkalmazására. A tanulmány
azt a következtetést vonta le, hogy bár történt előrehaladás, az értékelések általános
minősége továbbra is hagy kívánnivalót maga után, és hogy a szigorú követelmények
(például az ütemezés vagy a hatókör kapcsán), a tagállami kapacitások hiánya és a
fejletlen értékelési kultúra miatt nehéz volt az értékelések megállapításait hasznosítani
a szakpolitikai ciklus alatt.

3.24. Korábban is szóvá tettük

, hogy értékeléseikben sem a tagállamok, sem a
Bizottság nem kötelesek megvizsgálni a programok gazdaságosságát, ami alatt azt az
elvet értjük, hogy az uniós forrásokat kellő időben, megfelelő mennyiségben és
minőségben, valamint a legjobb áron kell rendelkezésre bocsátani 33.
32

28

COM(2021) 301 final: 2020. évi éves irányítási és teljesítményjelentés.

29

COM(2019) 627 final: Az európai strukturális és beruházási alapok végrehajtásáról szóló,
2019. évi stratégiai jelentés.

30

Az ESZA végleges összefoglaló jelentése a 2018. évi éves végrehajtási jelentésekről,
benyújtva 2019-ben. Európai Bizottság, 2020.

31

The Role of Evaluation in Cohesion Policy, Strukturális és Kohéziós Politikák Főigazgatósága,
Belső Politikák Főigazgatósága, Európai Parlament, 2020.

32

A költségvetési rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslatról szóló 1/2017. sz. vélemény
(HL C 91., 2017.3.23.) 88. bekezdésének c) pontja, valamint a közös rendelkezésekről szóló
rendeletre irányuló COM(2018) 375 final európai bizottsági javaslatról szóló 6/2018. sz.
vélemény 67. bekezdése.

33

Az Európai Parlament és a Tanács 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete az
Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról.
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Általános észrevételek az ESZA teljesítményéről

3.25. A 3.4. ábra bemutatja a Bizottság által a 2022. évi költségvetéstervezet

programindokolásában közzétett 13 közös ESZA-mutatóról készített áttekintésünket.
A mutatókról szóló egyedi áttekintéseinket a 3.5. ábra és a 3.7. ábra tartalmazza.
2019. évi teljesítményjelentésünkben 34 kitértünk néhány olyan általános
elővigyázatossági szempontra, amelyeket a mutatók értelmezésekor szem előtt kell
tartani. Arra vonatkozó értékelésünk, hogy egy adott mutató alakulása „jó úton halad”e, annak a valószínűségére vonatkozik, hogy ez a mutató eléri-e a kitűzött célértéket.
Ez az értékelés nem veszi közvetlenül figyelembe, hogy egy adott mutató összefügg-e
az ESZA fellépéseivel és célkitűzéseivel, és ha igen, mennyire szoros ez az összefüggés,
és azt sem, hogy az e mutató tekintetében meghatározott célérték kellően ambiciózuse. Ezért ez csak az első lépést jelenti a program teljesítményének elemzésében. Nem
ellenőriztük a mögöttes adatok megbízhatóságát (de a 2019. évi
teljesítményjelentésünkben 35 foglalkoztunk ezzel a kérdéssel).

A mutatók szerint a tagállamok megfelelően haladnak a célok elérése
felé

3.26. A mutatók a tagállamok által 2019 végén bejelentett adatokat tükrözik.

Megítélésünk szerint a 13 mutató közül 12 jó úton jár a célértékek elérése felé (lásd: a
módszertanról szóló függelék). A 2021. évi költségvetés-tervezet
programindokolásában azonban a Bizottság az előző programindokoláshoz képest
12,1%–52,1%-kal csökkentette hét mutató célértékét. E mutatók közül öt esetében
valójában csak e csökkentés miatt ígéretes az előrehaladás, egy mutató kapcsán pedig
a csökkentés ellenére sem történt kielégítő előrehaladás. Összefoglalva tehát: ha nem
módosították volna a célértékeket, a 13 mutató közül hét esetében nem lenne
elégséges az előrehaladás. A Bizottság szerint a felülvizsgálatra a korábbi időszakhoz
képest bekövetkezett módszertani változások miatt volt szükség.

34

Az Európai Számvevőszék 2020. évi jelentése az Európai Unió költségvetésének
teljesítményéről – 2019. év végi állapot, 1.24. bekezdés.

35

Uo., 1.13–1.23. bekezdés.
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3.4. ábra. A programindokolásban szereplő összes ESZA-mutató
áttekintése
Output

Célkitűzés (*) Összesen
SO1
2
SO2
3
SO3
2
SO4
1
SO5
5
Összesen
13

Mind
1
2
1
1
2
7

Eredmény

Hatás

Mind
1
2
1
1
2
7

Mind

1
1
1

1
1
1

3
6

2
5

1
1

(*) A célkitűzések teljes listáját lásd: 3.1. melléklet
JELMAGYARÁZAT
A mutató megfelelő előrehaladásról tanúskodik a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és
az eddig elért haladást)?
Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,
Igen
Nem
illetve elégtelen ahhoz, hogy következtetést lehessen
levonni

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.

A Bizottság felszabadította az ESZA-programok teljesítménytartalékának
85 százalékát

3.27. A Bizottság arról számolt be, hogy 2020 végére 99%-ra nőtt a projektek

kiválasztási aránya 36. Ennek ellenére az ESZA kifizetései és a 2014–2020-as időszak
résztvevőinek száma még mindig el van maradva az előző programozási időszak
hasonló szakaszától. Bizottsági adatok 37 szerint a felhasználási arány (a teljesített
időközi kifizetések és a 2014–2020-as időszak előirányzatainak aránya) 43%, tehát
13 százalékponttal alacsonyabb, mint a 2007–2013-as időszakban. Ennek egyik fő oka
az, hogy a végső kedvezményezettek kevesebb kiadást jelentettek be. 2020-ban 38 a DG
EMPL arról számolt be, hogy az általa áttekintett operatív programoknak 86%-a
összességében jól vagy elfogadhatóan teljesített, azonban az operatív programok 25%a gyenge vagy rosszabb teljesítményt nyújtott úgy a kiválasztott műveletek száma,
mint a bejelentett támogatható kiadások mértéke tekintetében.

36

COM(2021) 300.

37

Uo.

38

A DG EMPL 2020. évi éves tevékenységi jelentése. Európai Bizottság, 2021.
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3.28. A Bizottság 2020-ban arról számolt be

, hogy az ESZA programprioritásainak
háromnegyede elérte részcéljait, és ezen az alapon felszabadította a 2014–2020-as
időszak 5 milliárd eurós ESZA-teljesítménytartalékának 85%-át.
39

3.29. Tekintve azonban, hogy a teljesítmény-felülvizsgálatot megelőző években

csökkentették a részcélokat és célértékeket (lásd: 3.19. és 3.26. bekezdés), valamint
hogy hiányosságok jellemezték az eredménymutatókat (lásd: 3.18. bekezdés),
véleményünk szerint ez nem szolgál meggyőző bizonyítékkal a programok kielégítő
teljesítményére.

A 2021–2027-es időszakra szóló ESZA+ javaslat további egyszerűsítésre
és szinergiákra törekszik

3.30. A 2014–2020-as ESZA keretében eszközölt jelenlegi beruházások

makrogazdasági hatásainak a Közös Kutatóközpont Rhomolo-modelljével készült
becslése 40 arra mutat, hogy azok 2024-ig 0,1%-os (mintegy 13 milliárd euró), illetve
2030-ig 0,15%-os (mintegy 25 milliárd euró) állandó pozitív hatást gyakorolnak az EU28 GDP-jére.

3.31. Az ESZA utólagos értékelése és a 2014–2020-as időszak során elvégzett négy

tematikus értékelés mind arra mutatott, hogy egyszerűsíteni kellene a finanszírozási
modellek és az alap végrehajtását41. A 2014–2020-as időszakban az ESZA és az IFK
célkitűzéseit (lásd: 3.3. ábra) részben más alapok is megcélozták (főként a FEAD, a
foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja és az uniós
egészségügyi program). Az ezen alapok felhasználására irányuló szabályok eltérései
felvetették az átfedések és az elégtelen szinergia-kihasználás kockázatát. E kockázatok
csökkentése érdekében a Bizottság a 2021–2027-es időszakra azt javasolta, hogy
valamennyi kapcsolódó alapot össze kellene olvasztani egyetlen ún. ESZA+ programba,
ami lehetővé tenné a finanszírozási koncepció egyszerűsítését és a szinergiák
megerősítését42.

39

A számítások a „Teljesítményalapú finanszírozás a kohéziós politikában: figyelemre méltóak
a törekvések, de a 2014–2020-as időszakban még maradtak akadályok” című, 24/2021. sz.
különjelentés előzetes megállapításait illusztráló 6. ábrán alapulnak.

40

SWD(2018) 289 final.

41

Lásd még: SWD(2018) 289 final és COM(2021) 300.

42

SWD(2018) 289 final.
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3.32. Az integrált finanszírozási megközelítés szükségességét egy 2019-ben készült

tudományos áttekintés 43 is alátámasztotta, amely megállapította, hogy az eredmények
uniós országonként és régiónként eltérőek. Egy másik tanulmány 44 azt hangsúlyozta,
hogy tovább kell javítani a szakpolitikák sikerességét vagy sikertelenségét meghatározó
tényezők elemzését, és egyértelműen azonosítani kell azok hatását azáltal, hogy
összehasonlítjuk a tényleges eredményeket azzal a helyzettel, amely a fellépések
nélkül alakult volna ki a kedvezményezettek számára.

3.33. Végezetül egy, az országspecifikus ajánlások feltérképezésével foglalkozó, az

európai szemeszter keretében készített tanulmány 45 rámutatott, hogy azokat jobban
össze kellene hangolni a programok tagállami végrehajtásával. Az országspecifikus
ajánlásokat például gyakran általános jelleggel fogalmazzák meg, azokhoz nem
rendelnek hozzá végrehajtási célértékeket és részcélokat, és nem követik nyomon
módszeresen, hogy az operatív programok mennyiben járulnak hozzá azok
megvalósításához. A tanulmány ugyanakkor arról is beszámolt, hogy az előzetes
feltételrendszer és az esb-alapokból finanszírozott igazgatásikapacitás-bővítés
hasznosnak bizonyult a strukturális reformok ösztönzésében.

Foglalkoztatás, munkavállalói mobilitás és nem foglalkoztatott,
oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET-) fiatalok

3.34. Az ESZA egyik célkitűzése a fenntartható és minőségi foglalkoztatás és

munkavállalói mobilitás előmozdítása, ami által az Európa 2020 stratégia azon kiemelt
céljához kíván hozzájárulni, hogy 2020-ig legalább 75%-ra nőjön a 20–64 éves lakosság
foglalkoztatási rátája.

3.35. A 3.5. ábra áttekintést nyújt a foglalkoztatási célkitűzéshez és az ESZA, illetve
az IFK két egyedi célkitűzéséhez kapcsolódó, a programindokolásban szereplő
mutatókról: a) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói

43

Darvas Zs. et al (2019): How to improve European Union cohesion policy for the next decade,
Bruegel, Policy Contribution, 8. szám, 2019. május.

44

Crescenzi, R., Giua M. (2017): Different approaches to the analysis of EU Cohesion Policy,
Leveraging complementarities for evidence-based policy learning, EU cohesion policy,
szerk.: Bachtler, J. et al, Routledge, Oxon.

45

Ciffolilli, A. et al (2018): Support of ESI Funds to the implementation of the Country Specific
Recommendations and to structural reforms in Member States, kiadta: DG EMPL.
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mobilitás támogatása és b) a NEET-fiataloknak nyújtandó egyedi támogatás
előmozdítása.

3.36. Miután értékeltük a 2022. évi költségvetés-tervezet programindokolásában
feltüntetett információkat, úgy véljük, hogy a hét mutató közül hat jó úton halad
célértékeinek elérése felé.

3.37. Négy IFK-mutató esetében a célértékeket eredetileg 2018-ra tűzték ki, de

később 2020-ra halasztották azok teljesítését, ezzel párhuzamosan több alkalommal
bővítették a finanszírozást és meghosszabbították a programozási időszakot is.
E kiigazítások nélkül az IFK e mutatói nem haladnának megfelelően a célértékek felé.
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3.5.a. ábra. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó mutatók áttekintése

Az összes mutató összefoglalása
Megfelelően halad?

Output

Igen

Eredmény

1

1

Hatás

ÖSSZESEN
2

1

Nem
Nem
egyértelmű
ÖSSZESEN

1

1

1

2

1

Az egyedi mutatók részletesen
Mutató

Előrehaladás a célérték felé

Az ESZA-ból e tematikus
célkitűzés keretében részesülő
résztvevők
A részvételi időszak végén
foglalkoztatott (korábban
munkanélküli vagy inaktív)
résztvevők

81% (2019)
Részcél
84% (2018)

Output
2013

2023

92% (2019)
Részcél
100% (2018)

Eredmény
2013

2023

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa
Kvantitatív

Kvalitatív

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelő előrehaladásról tanúskodik a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat
és az eddig elért haladást)?
Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,
illetve elégtelen ahhoz, hogy következtetést lehessen
Nem
Igen
levonni
A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értékelte a haladást, mint mi?
Igen

Nem

Az áttekintés és módszertanunk részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont.

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.
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3.5.b. ábra. A NEET-fiatalokhoz kapcsolódó mutatók áttekintése

Az összes mutató összefoglalása
Megfelelően halad?

Output

Igen

2

Eredmény
1

Nem
Nem
egyértelmű
ÖSSZESEN

1
2

Hatás

ÖSSZESEN

2

4

1

1
1
5

3

Az egyedi mutatók részletesen
Mutató

Előrehaladás a célérték felé

Az ESZA-ból részesülő 15–24 éves
résztvevők

81% (2019)
Részcél
76% (2018)

Output
2013

Az IFK által támogatott beavatkozást
teljesítő munkanélküli résztvevők

80% (2019)
Részcél
36% (2016)

Output
2013

Az IFK által támogatott beavatkozást
követően oktatásban/képzésben lévő,
képesítést szerző vagy foglalkoztatott,
korábban munkanélküli résztvevők
Oktatásban vagy képzésben részt
nem vevő inaktív résztvevők, akik
teljesítik az IFK által támogatott
beavatkozást
Az IFK által támogatott beavatkozást
követően oktatásban/képzésben lévő,
képesítést szerző vagy foglalkoztatott,
korábban inaktív résztvevők

2023

2020

100% (2019)
Részcél
32% (2016)

Eredmény
2013

2020

68% (2019)
Részcél
41% (2016)

Eredmény
2013

2020

94% (2019)
Részcél
41% (2016)

Eredmény
2013

2020

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa
Kvantitatív

Kvalitatív

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért
haladást)?
Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,
illetve elégtelen ahhoz, hogy következtetést
Igen
Nem
lehessen levonni
A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értékelte a haladást, mint mi?
Igen

Nem

Az áttekintés és módszertanunk részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont.

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.

102

A végrehajtás lassabban haladt a tervezettnél, és jelentős különbségek
vannak a tagállamok között

3.38. A 2014–2020-as időszak tekintetében az ESZA és a nemzeti költségvetések

39,8 milliárd euróval járultak hozzá a foglalkoztatási célkitűzéshez; 2019 végéig a
források 83%-a került lekötésre 46. A nyílt hozzáférésű adatok platformja szerint 47 a
tagállamok 2021 júniusáig átlagosan 54%-át költötték el a rendelkezésre álló
finanszírozásnak: a szélső értékek 24% (Málta) és 90% (Ciprus).

3.39. 2019 végén az IFK- és a kapcsolódó nemzeti költségvetési előirányzatok

10,4 milliárd eurót tettek ki. A finanszírozást nyolc kivételével valamennyi tagállam
teljes mértékben lekötötte 48. A nyílt hozzáférésű adatok platformja szerint 49 a
tagállamok 2021 júniusáig átlagosan 66%-át költötték el a rendelkezésre álló
finanszírozásnak: a szélső értékek 2% (Románia) és 100% (Lettország és Litvánia).

3.40. 2020 áprilisában egy bizottsági tanulmány

megerősítette, hogy az IFK
végrehajtása halad ugyan, de lassabban a tervezettnél. Az IFK-t az ifjúsági
munkanélküliségre adott szükséghelyzeti válaszlépésként hozták létre és az egyéneket
célozza meg, míg az ESZA strukturális intézkedéseket is támogathat, például segítheti
az intézményi kapacitásépítést és rendszertámogatást is nyújthat (lásd még: 3.37.
bekezdés).
50

46

Az ESZA végleges összefoglaló jelentése a 2018. évi éves végrehajtási jelentésekről,
benyújtva 2019-ben. Európai Bizottság, 2020.

47

Nyílt hozzáférésű adatok platformja, legutóbbi bizottsági frissítés: 2021. június 6.,
adatlehívás dátuma: 2021. június 29.

48

Az ESZA végleges összefoglaló jelentése a 2018. évi éves végrehajtási jelentésekről,
benyújtva 2019-ben. Európai Bizottság, 2020.

49

Nyílt hozzáférésű adatok platformja, legutóbbi bizottsági frissítés: 2021. június 6.,
adatlehívás dátuma: 2021. június 29.

50

Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, zárójelentés. Európai
Bizottság, 2020.
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3.41. A Bizottság

51

és a tagállamok 52 arról számoltak be, hogy a javuló társadalmi-

gazdasági feltételek, programozás és monitoring-követelmények, a
kedvezményezettekre háruló adminisztratív terhek és az elégtelen igazgatási kapacitás
mind befolyásolták az IFK műveleteinek végrehajtását. Mi is beszámoltunk 53 arról,
hogy a tagállamok elégtelen igazgatási és nyomonkövetési intézkedései hatással voltak
az IFK végrehajtására.

A foglalkoztatási ráták emelkedtek, de – főként a Covid19-járvány miatt
– még mindig elmaradnak az Európa 2020 programban rögzített
célértékektől

3.42. Egy korábbi jelentésünkben

54

megjegyeztük, hogy kedvező előrehaladás

történt az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási célértéke felé, így azt valószínűleg
sikerül majd maradéktalanul teljesíteni. Ez azonban – elsősorban a világjárvány miatt –
végül nem így alakult.
2019-ben az Eurostat szerint a 20 és 64 év közötti korcsoport foglalkoztatási rátája a
legmagasabb értéket (73,1%) érte el az EU-27-ben az Európa 2020 stratégia 2010. évi
elindítása óta 55. A következő évben azonban ez az arány kissé visszaesett – 72,4%-ra –
, így végül nem érte el az Európa 2020 stratégia keretében kitűzött 75%-os
célértéket. A Bizottság arról számolt be 57, hogy a tagállamok között egyértelmű
különbségek vannak e korcsoport foglalkoztatási rátája terén, amely Svédországban
80,4%-on, Görögországban pedig csak 61,2%-on alakul.
56

51

Study for the evaluation of ESF support to Employment and Labour Mobility, zárójelentés.
Európai Bizottság, 2020.

52

Az ESZA végleges összefoglaló jelentése a 2018. évi éves végrehajtási jelentésekről,
benyújtva 2019-ben. Európai Bizottság.

53

Az „Ifjúsági munkanélküliség – hoztak változást az uniós szakpolitikák? Az ifjúsági garancia
és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés értékelése” című, 5/2017. sz. különjelentés
139., 145. és 179. bekezdése.

54

Az „Európai szemeszter: az országspecifikus ajánlások fontos kérdésekkel foglalkoznak, de
végrehajtásuk még nem megfelelő” című, 16/2020. sz. különjelentés 21. bekezdése.

55

Az Eurostat 64/2020. sz. hírlevele, Európai Bizottság.

56

Employment and Social Developments in Europe, Quarterly review. Európai Bizottság, 2021.
március.

57

A DG EMPL 2020. évi éves tevékenységi jelentése. Európai Bizottság, 2021.
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3.43. Az elmúlt évtizedben csökkent a nemek közötti különbség a foglalkoztatás

terén, mivel egyre több nő lépett be a munkaerőpiacra 58: a férfiak és a nők
foglalkoztatási rátája közötti eltérés a 2010. évi 13,5%-ról 2021-re 11,3%-ra esett
vissza. A nők esetében a foglalkoztatási arány Svédországban volt a legmagasabb
(78,3%), a legalacsonyabb pedig Olaszországban (52,7%) és Görögországban (51,8%)59.

3.44. A Bizottság arról számolt be, hogy az időszak kezdetére jellemző magas

munkanélküliségi szintekre tekintettel a tagállamok a legáltalánosabb és a legszélesebb
kört érintő szükségletekre összpontosítottak60. Kevés finanszírozást juttattak az egyéb
strukturált intézkedések, például a nemek közötti egyenlőség, az aktív idősödés és a
munkaerő-piaci intézmények korszerűsítése (5%, 2%, illetve 3%) számára, emellett a
végrehajtás is lassú volt. A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a
legyőzendő nehézségek nagyságrendje miatt e beruházási prioritásokra nem jutott
kellő figyelem.

3.45. A tagállamoktól kapott adatok általunk végzett elemzése

61

szerint az ESZA

foglalkoztatással kapcsolatos műveleteinek résztvevői a következő arányban oszlottak
meg az állapot szerinti kategóriák között: munkanélküliek 40%, foglalkoztatottak 26%,
tartósan munkanélküliek 22%, inaktívak 12%. A részvételi arány ezért az aktív, illetve a
munkaerőpiachoz közel álló személyek körében volt a legmagasabb.

3.46. 2020-ban az Unióban a munkanélküliek mintegy 33%-a tartósan

munkanélküli volt 62. 2016-ban a Tanács azt javasolta63, hogy a nyilvántartásba vett
tartósan munkanélkülieknek nyújtsanak mélyreható egyedi értékelést és útmutatást
még azelőtt, hogy munkanélküliségük időtartama elérné a 18 hónapot. 2019-ben a
58

Employment and Social Developments in Europe, Quarterly review. Európai Bizottság, 2021.
szeptember.

59

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment__annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time. Adatlekérdezés
időpontja: 2021. június 25. Európai Bizottság.
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Study for the evaluation of ESF support to Employment and Labour Mobility, zárójelentés.
Európai Bizottság, 2020.

61

A tagállamok által a 2019. évi éves végrehajtási jelentésben közölt adatok; a jelentést 2021
áprilisában töltöttük le a Launchpad alkalmazásból (Európai Bizottság).

62

Employment and Social Developments in Europe, Quarterly review. Európai Bizottság, 2021.
március.

63

A Tanács 2016/C 67/01 ajánlása a tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci
integrációjáról.
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Bizottság arról számolt be 64, hogy a tagállamok bevezettek ennek az ajánlásnak
megfelelő intézkedéseket, de még túl korai lenne értékelni azok teljes hatását.
Ugyanakkor bár javultak a foglalkoztatási ráták, a tartósan munkanélküliek
elhelyezkedési aránya továbbra is alacsony maradt. Jelenleg ellenőrzést végzünk a
hosszú távú munkanélküliség témájában, amelynek eredményeit 2021 végén tervezzük
közzétenni.

Csökkent a NEET-fiatalok aránya, de az IFK műveleteiben nagyobb
arányban vesznek részt a munkaerőpiachoz közelebb lévők

3.47. Egy 2020-as bizottsági tanulmány

szerint 2014 és 2018 között a NEETfiatalok aránya (a munkanélküli és inaktív NEET-fiataloknak a teljes fiatal sokasághoz
viszonyított aránya) 12,5%-ról 10,4%-ra csökkent az Unióban. Az inaktív NEET-fiatalok
aránya ezzel szemben változatlanul 6% maradt. Ez jól mutatja, mennyire nehéz elérni
és mobilizálni a NEET-fiatalok e rétegét. Korábban már beszámoltunk róla 66, hogy
egyes tagállamok nem hoztak létre egyértelmű részcélokkal és célkitűzésekkel
rendelkező, megfelelő stratégiákat valamennyi NEET-fiatal elérése érdekében.
Ezenfelül az IFK operatív programjainak kialakítására negatívan hatott, hogy a NEETfiatalok sokaságáról nem áll rendelkezésre elegendő információ, így az operatív
programok esetleg nem tudják jól meghatározni, mely célcsoportok szenvednek
legnagyobb szükséget, vagy megindokolni, hogy az általuk javasolt intézkedések miért
a legmegfelelőbbek.
65

3.48. 2020-ban a Tanács új ajánlást adott ki az ifjúsági garanciáról

, amelyben
előírta a tagállamoknak, hogy még inkább törekedjenek a kiszolgáltatott helyzetben
lévő fiatalok elérésére az Unió egész területén, és ennek érdekében fejlesszék
nyomonkövetési és korai előrejelző rendszereiket, illetve javítsák az ajánlatok
minőségét.
67

64

COM(2019) 169 final: A Bizottság jelentése a Tanácsnak: A tartósan munkanélküli
személyek munkaerőpiaci integrációjáról szóló tanácsi ajánlás értékelése.

65

Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, zárójelentés. Európai
Bizottság, 2020.

66

Az 5/2017. sz. különjelentés 61–72., 109. és 165. bekezdése.

67

A Tanács 2020/C 372/01 ajánlása: „Út a munka világába – Az ifjúsági garancia
megerősítéséről és az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló, 2013. április 22-i tanácsi ajánlás
hatályon kívül helyezéséről”.

106

Egyre nagyobb problémát jelent az addicionalitás biztosítása és a
munkavállalói mobilitás középpontba helyezése

3.49.

Két 2020-ban készült bizottsági tanulmány 68 arra a következtetésre jutott,
hogy az ESZA- és IFK-finanszírozás jelentős uniós hozzáadott értéket képviselt. Az
ifjúsági garanciáról és az IFK-ról szóló jelentésünkben azonban rámutattunk 69: fennáll
annak a kockázata, hogy az IFK/ESZA-források hatására nem nő meg a NEET-fiatalok
számára rendelkezésre álló finanszírozás nettó szintje, mivel egyes, korábban a
tagállami költségvetésekből finanszírozott műveleteket ezentúl uniós forrásokból
fedeznek majd. Az említett bizottsági tanulmányok az ESZA-finanszírozástól való túlzott
függőség miatt is hasonló aggályokat vetettek fel az addicionalitás kapcsán.

3.50. A Bizottság az Unión belüli mobilitásról szóló 2020. évi éves jelentésében

70

megállapította, hogy az EU-27-en belüli mobilitás folyamatosan, 3%-kal nőtt
(körülbelül ugyanolyan ütemben, mint a 2014–2018-as időszakban). Mi azonban
korábban megállapítottuk 71, hogy a tagállamok számára nem feltétlenül jelent
prioritást a munkavállalói mobilitást célzó fellépések felvétele az ESZA-programokba.
Ezt a közelmúltban egy bizottsági tanulmány 72 is megerősítette, amely arról számolt
be, hogy a munkaerő földrajzi mobilitására irányuló ESZA-kiadások szintje alacsony, és
hogy célzott mutatók hiányában kevés bizonyíték áll rendelkezésre ezzel kapcsolatban.

Szegénység és társadalmi befogadás

3.51. Az ESZA kiegészíti azokat a tagállami törekvéseket is, amelyek célja az

Európa 2020 stratégia szegénység visszaszorítására irányuló kiemelt céljának elérése.
Az alap több csoportra (többek között az alacsonyan képzett felnőttekre, a tartósan
munkanélküliekre, az idősekre, a fogyatékkal élőkre, a marginalizált közösségekre és a
migráns vagy külföldi hátterű személyekre) összpontosítva törekszik a társadalmi
68

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility. Európai
Bizottság, 2020; Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment. Európai
Bizottság, 2020.

69

Az 5/2017. sz. különjelentés 176. bekezdése.

70

The Annual Report 2020 on EU intra-mobility. Európai Bizottság, 2021.

71

„A munkavállalók szabad mozgása: az alapvető szabadság biztosítva van, de az uniós
források célzottabb felhasználása elősegítené a munkavállalók mobilitását” című,
6/2018. sz. különjelentés 42. bekezdése.

72

Study for the evaluation of ESF support to Employment and Labour Mobility. Európai
Bizottság, 2020.
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befogadás előmozdítására, valamint a szegénység és a megkülönböztetés elleni
küzdelemre. Annak biztosítására, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre, az ESZArendelet előírja, hogy a tagállamoknak teljes ESZA-finanszírozásuk legalább 20%-át erre
a tematikus célkitűzésre kell előirányozniuk.

3.52. A 3.6. ábra áttekintést nyújt az ezen egyedi célkitűzés kapcsán a 2022. évi

költségvetés-tervezet bizottsági programindokolásában közzétett mutatókról. Miután
értékeltük a programindokolást, úgy ítéljük meg, hogy mindhárom mutató jó úton
halad a célértékek elérése felé.
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3.6. ábra. A szegénységhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó
mutatók áttekintése

Az összes mutató összefoglalása
Output

Megfelelően halad?
Igen

2

Eredmény
1

Hatás

ÖSSZESEN
3

1

Nem
Nem
egyértelmű
ÖSSZESEN

1

1

2

1

3

Az egyedi mutatók részletesen
Mutató

Előrehaladás a célérték felé
100% (2019)

Az ESZA által elért hátrányos
helyzetű csoporthoz tartozó
résztvevők

Output

Inaktív résztvevők, akik
kilépéskor munkát keresnek

Eredmény

54 éven felüli résztvevők

Output

Részcél
100% (2018)
2013

2023

Nincs referenciaérték

A cél nem éri el a
referenciaértéket

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa
Kvantitatív

Kvalitatív

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért
haladást)?
Igen

Nem

Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,
illetve elégtelen ahhoz, hogy következtetést
lehessen levonni

A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értékelte a haladást, mint mi?
Igen

Nem

Az áttekintés és módszertanunk részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont.

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó programindokolás alapján.
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Valószínűtlen, hogy sikerülne elérni az Európa 2020 stratégia
szegénység-csökkentési célját

3.53. Ezen a területen az ESZA forrásai és a nemzeti előirányzatok

33,3 milliárd
eurót tesznek ki, ami az ESZA teljes költségvetése mintegy 27%-ának felel meg és jóval
meghaladja a közös rendelkezésekről szóló rendeletben előírt 20%-os követelményt.

3.54. Egy 2020-as jelentésben

73

megállapítottuk: valószínűtlen, hogy sikerüljön
elérni az Európa 2020 stratégia azon célját, hogy 20 millió főt sikerüljön kiemelni a
szegénységből. A legutóbbi rendelkezésre álló adatok szerint (amelyek még a Covid19válság előtti időből származnak) 75 az Európa 2020 stratégia szempontjait tekintve
104 millióan voltak kitéve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés veszélyének az
EU-27 országaiban (ebbe az adatba az Egyesült Királyság beletartozik, Horvátország
azonban nem). Tekintettel a világjárvány miatti gazdasági visszaesés kockázatára, a
Bizottság arra számít 76, hogy a szegénység kockázatának kitettek száma nemhogy
tovább csökkenne, de ismét növekedésnek indul majd, így nem fog teljesülni az
Európa 2020 stratégiában meghatározott célérték 77.
74

A rendelkezésre álló monitoringadatok hiányosságai befolyásolják az
egyedi célcsoportokra gyakorolt szakpolitikai hatást

3.55. Az ESZA monitoringja a fő szakpolitikai végeredményekre koncentrál.

Monitoringadatok hiányában azonban nehéz értékelni a 2014–2020-as ESZAfinanszírozás eredményességét az egyedi célcsoportok tekintetében, amint erre több
bizottsági értékelés 78 mellett néhány jelentésükben mi is rámutattunk (lásd:
3.1. háttérmagyarázat). Ennek az az oka, hogy az intézkedések többsége széles kört
73

Az ESZA végleges összefoglaló jelentése a 2019. évi éves végrehajtási jelentésekről,
benyújtva 2020-ban. Európai Bizottság, 2021.

74

„A gyermekszegénység elleni küzdelem terén célirányosabbá kell tenni a Bizottság által
nyújtott támogatást” című, 20/2020. sz. különjelentés 48–50. bekezdése.

75

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ILC_PEPS01

76

Az ESZA végleges összefoglaló jelentése a 2019. évi éves végrehajtási jelentésekről,
benyújtva 2020-ban. Európai Bizottság, 2021.

77

A DG EMPL 2020. évi éves tevékenységi jelentése. Európai Bizottság, 2021.

78

Study supporting the 2020 evaluation of promoting social inclusion, combatting poverty and
any discrimination by the European Social Fund (TO9). Európai Bizottság, 2020; SWD(2016)
452 final; ESF Performance and thematic reports: The ESF support to social innovation.
Európai Bizottság, 2018.

110

fed le (tehát a résztvevők a hátrányos helyzetűek különböző csoportjaihoz
tartozhatnak), és nem írja elő jogszabályi követelmény, hogy a résztvevők legfőbb
jellemzői alapján kellene lebontani az eredményeket. Az ESZA/IFK esetében például a
romák és a migránsok az outputokról történő beszámolás tekintetében a „migránsok,
külföldi származású személyek, kisebbségek” célcsoportba, az eredményekről történő
beszámolás tekintetében pedig a „hátrányos helyzetű résztvevők” célcsoportba
tartoznak. Ezért a rendelkezésre álló mutatók nem tudnak tájékoztatást adni a
konkrétan a romákat vagy a migránsokat célzó intézkedések végeredményeiről.

3.1. háttérmagyarázat
A Számvevőszék által a szegénység csökkentésére vonatkozó
monitoringadatok rendelkezésére állása kapcsán közreadott
hiányosságok
o

A migránsok integrációjával kapcsolatos kiadások összege nem volt ismert,
mert bizonyos konkrét adatok nem kerültek rögzítésre. A 2014–2020-as ESZA
jogi kerete nem írta elő a tagállamok számára, hogy külön nyomon kövessék a
migránsok integrációját szolgáló intézkedések végeredményeit (eredmények
és hatások) 79.

o

A romaintegrációs stratégiák számos tagállamban nem rögzítették, mennyi
nemzeti és uniós finanszírozás áll rendelkezésre a romák integrációját
támogató intézkedésekre. Gondot okozott nekünk a romaintegrációs
projektek előrehaladásának nyomon követése, mégpedig elsősorban az
adatok rendelkezésre állásával és minőségével kapcsolatos hiányosságok
miatt 80.

o

A társadalmi integrációs intézkedések sikerét nem lehetett nyomon követni,
mivel nem álltak rendelkezésre számszerűsített adatok, ezért nem volt

79

Az Unión kívülről érkezett migránsok integrációjáról szóló, 4/2018. számú tájékoztató
46. bekezdése.

80

„A romák integrációjával kapcsolatos uniós szakpolitikai kezdeményezések és pénzügyi
támogatás: az elmúlt évtizedben jelentős előrelépések történtek, de a gyakorlatban további
erőfeszítésekre van szükség” című, 14/2016. sz. különjelentés 47., 51. és 133. bekezdése.

111

mérhető, hogy az uniós finanszírozás milyen mértékben járult hozzá a
leginkább rászoruló személyek társadalmi befogadásához 81.
o

Mivel a gyermekszegénységhez a 2014–2020-as időszakban nem
kapcsolódott konkrét beruházási prioritás, illetve releváns mutató, a Bizottság
nem rendelkezett információval arról, hogy az uniós alapokból milyen
arányban támogatták közvetlenül a gyermekszegénység kezelését, és milyen
eredmények születtek e területen 82. A 2021–2027-es ESZA+ rendelet
értelmében nemzeti szinten kellő erőforrásokat kell elkülöníteni a
gyermekszegénység felszámolására.

3.56. A Bizottság egy 2019. évi tanulmányában

rámutatott, hogy a tagállamok
nem egységes módon állítják össze a társadalmi befogadással kapcsolatos
monitoringadatokat. Emellett az ESZA közös eredménymutatói „konkrét”
foglalkoztatási végeredményekre – például munkakeresés vagy új képesítések
megszerzése – összpontosítottak, az olyan „puhábbakra” azonban nem, mint a
hátrányok leküzdése, a jóllét fokozása, a magatartásbeli változások vagy a motiváltság
javulása. Bár a puhább végeredmények nehezen szabványosíthatóak és többnyire
kvalitatívak, ezek is nagyon fontosak a társadalmi befogadást célzó műveletek nyomon
követéséhez. Végezetül a 2007–2013-as ESZA utólagos értékelésének84 egyik ajánlása
alapján a Bizottság négy hosszabb távú közös eredménymutatót vezetett be, amelyek a
beavatkozások után hat hónappal mérik az eredményeket (például a résztvevők
munkaerő-piaci helyzetének javulása hat hónappal később).
83

Bár az ESZA társadalmi befogadást célzó intézkedései összhangban
vannak a szakpolitikai kerettel, továbbra is nehézségek mutatkoznak az

81

„A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD) hasznos
támogatást nyújt, de egyelőre nem állapítható meg, hogy valóban hozzájárul-e a
szegénység csökkentéséhez” című, 5/2019. sz. különjelentés 56. és 60. bekezdése.

82

„A gyermekszegénység elleni küzdelem terén célirányosabbá kell tenni a Bizottság által
nyújtott támogatást” című, 20/2020. sz. különjelentés 71–74. bekezdése.

83

Tanulmány (TO9), Európai Bizottság, 2020.

84

SWD(2016) 452 final.
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alapok közötti komplementaritás, a célirányosság és a fenntarthatóság
terén

3.57. A tagállamok ESZA által támogatott társadalmi befogadási intézkedéseit mind

az átfogó uniós szakpolitikai kerettel, mind az országspecifikus ajánlásokkal
összehangolják 85. Ennek ellenére korábban felvetettünk néhány problémát a szinergiák
kihasználása 86 és a más uniós alapokkal való átfedések kockázata87 kapcsán, amelyeket
a Bizottság is megerősített.

3.58. A leginkább rászorulók megcélzása továbbra is komoly problémát jelent.

2020. évi értékelésében 88 a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy vegyesek az
arra utaló bizonyítékok, hogy a társadalmi befogadásra irányuló ESZA-támogatás
valóban eléri a legkiszolgáltatottabb csoportokat. Az értékelés rámutatott:
előfordulhat, hogy a programok főként a kevésbé kiszolgáltatottakat célozzák meg,
mivel az ő szükségleteik kevésbé összetettek. A leginkább rászorulóknak nyújtott uniós
támogatásról szóló jelentésünkben mi is azt javasoltuk, hogy a Bizottság törekedjen az
ESZA+ keretében nyújtott uniós finanszírozás jobb célirányosítására 89.

3.59. Végezetül számos operatív program esetében komoly kihívást jelent, hogy a

projektek, illetve azok megtervezői és végső kedvezményezettjei nagyban függnek az
uniós támogatások jövőbeni fenntartásától, ami kérdéseket vet fel a projektek
fenntarthatósága kapcsán 90. Egy 2015. évi, a romaintegrációt vizsgáló bizottsági
tanulmány 91 megállapította, hogy azokban az országokban, ahol a legtöbb roma él,
számos program és projekt nagymértékben függ az uniós támogatástól, mert azok a
nemzeti költségvetésből csak szerény (körülbelül 20%-os) társfinanszírozásban
részesülnek.

85

Tanulmány (TO9), Európai Bizottság, 2020.

86

ESF performance and thematic reports: The ESF support to social innovation, zárójelentés.
Európai Bizottság, 2018.

87

Tanulmány (TO9), Európai Bizottság, 2020.

88

Uo.

89

Az 5/2019. sz. különjelentés 1. ajánlása.

90

Az ESZA végleges összefoglaló jelentése a 2018. évi éves végrehajtási jelentésekről,
benyújtva 2019-ben. Európai Bizottság, 2020.

91

SWD(2018) 480 final: Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration
Strategies up to 2020.
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Oktatás és képzés

3.60. Az Európai Unió számára kiemelt prioritást jelent az oktatásba és képzésbe

való beruházás, amelynek előnyeiből mindenki részesül. Az ESZA forrásaiból és
tagállami finanszírozásból 37,8 milliárd eurót irányoztak elő oktatásra és képzésre. Az
Európa 2020 stratégia céljai között volt a korai iskolaelhagyók (az oktatás vagy képzés
befejezése előtt kilépők) arányának 10% alá csökkentése, valamint a 30–34 éves
korosztályban a felsőfokú vagy azzal egyenértékű diplomával rendelkezők arányának
legalább 40%-ra való növelése 92.

3.61. A 3.7. ábra áttekintést nyújt az ezen egyedi célkitűzés kapcsán a 2022. évi
költségvetés-tervezet programindokolásában közzétett mutatókról. Amint látható,
mindkét mutató megfelelően halad céljainak elérése felé.

92

Az ESZA végleges összefoglaló jelentése a 2019. évi éves végrehajtási jelentésekről,
benyújtva 2020-ban. Európai Bizottság, 2021.
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3.7. ábra. Az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó mutatók áttekintése

Az összes mutató összefoglalása
Output

Megfelelően halad?
Igen

1

Eredmény
1

Hatás

ÖSSZESEN
2

1

Nem
Nem
egyértelmű
ÖSSZESEN

1

1

1

1

2

Az egyedi mutatók részletesen
Előrehaladás a célérték felé

Mutató

74% (2019)

Az ESZA-ból e tematikus célkitűzés
keretében részesülő résztvevők

Output

Az e tematikus célkitűzésből való
kilépéskor képesítést szerző
résztvevők

Eredmény

Részcél
88% (2018)
2013

2023

Nincs

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa
Kvantitatív

Kvalitatív

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért
haladást)?

Igen

Nem

Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl
régi, illetve elégtelen ahhoz, hogy
következtetést lehessen levonni

A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értékelte a haladást, mint mi?
Igen

Nem

Az áttekintés és módszertanunk részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont.

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó programindokolás alapján.
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Összességében sínen van az Európa 2020 stratégia kiemelt céljainak
elérése, de különbségek mutatkoznak a tagállamok között

3.62. Az Unió összességében jól halad ezen a területen az Európa 2020

stratégiában meghatározott kiemelt célok teljesítése felé (lásd: 3.1. táblázat), de az
előrehaladás országonként és régiónként jelentős mértékben eltérő. Mindkét célérték
esetében jelentős a nemek közötti különbség (a férfiak kevésbé jól teljesítenek, mint a
nők) 93.

3.1. táblázat. Az Európa 2020 stratégia oktatással kapcsolatos kiemelt
céljai
Uniós kiemelt cél

2005

2013

2018

Megjegyzések

Az oktatást és a
képzést korán
elhagyók aránya:
kevesebb mint 10% a)

15,7%

11,9%

10,6%

2019 végéig 11 tagállam nem
érte el az uniós célt

Felsőfokú
végzettséggel
rendelkezők aránya:
több mint 40% b)

28,0%

37,1%

40,7%

2019 végéig 9 tagállam nem
érte el az uniós célt

Forrás: Európai Számvevőszék a következő alapján: Európai Bizottság (2020): Study for the Evaluation of
ESF support to Education and Training, 2020. július, valamint a 2019. évi éves végrehajtási jelentések
összefoglaló jelentése (benyújtva 2020-ban).

a)

A korai iskolaelhagyókra vonatkozó mutatót a 18–24 éves korcsoport azon
részének százalékos arányában fejezik ki, akik legfeljebb alsó középfokú
végzettséggel rendelkeznek és nem vesznek részt további oktatásban vagy
képzésben.

b)

A felsőfokú képzésre vonatkozó mutató a 30–34 éves korosztály azon részének
százalékos arányát jelenti, akik sikeresen lezárták felsőfokú tanulmányaikat.

3.63. Az ESZA átlagban csak mintegy 1%-át adja a tagállamok oktatási

költségvetésének, tehát kevéssé járul hozzá az Európa 2020 stratégia céljainak
teljesítéséhez. A tagállamok között azonban jelentős különbségek vannak: az ESZA

93

Study for the Evaluation of ESF support to Education and Training (TO 10), zárójelentés.
Európai Bizottság, 2020.
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részvételi aránya legalább négy tagállamban meghaladja a 3%-ot 94. Az Unió Legfőbb
Ellenőrző Intézményeinek Kapcsolattartó Bizottsága által végzett ellenőrzés arra a
következtetésre jutott, hogy más tényezők súlyát is figyelembe véve nehéz mérni, hogy
az ESZA mennyiben járul hozzá az oktatási célok eléréséhez. A Bizottság azt javasolta,
hogy a tagállamok a fellépések és az eredmények közötti összefüggések további
egyértelműsítése révén erősítsék meg az ESZA-finanszírozás beavatkozási logikáját 95.

Bár javult a nyomon követés, még mindig az adatokkal kapcsolatos
hiányosságok nehezítik az elért eredmények értékelését

3.64. Bizottság egy 2020. évi tanulmánya

arra a következtetésre jutott, hogy a
monitoringadatokkal kapcsolatos hiányosságok miatt nehéz volt célkitűzésenként és
résztvevői csoportonként értékelni és összehasonlítani a tagállamok által elért
eredményeket.
96

3.65. Az Unió oktatási célkitűzéseiről készített különjelentésünkben

rámutattunk,
hogy javulás történt a 2014–2020-as időszak monitoringkeretében, különösen a közös
eredménymutatók bevezetése tekintetében. Ugyanakkor az általunk megvizsgált
2014–2020-as operatív programoknak csak mintegy harmada állapított meg
referenciaértékeket és célértékeket a foglalkoztatáshoz legszorosabban kapcsolódó
három oktatási célkitűzés (szakképzés, egész életen át tartó tanulás és felsőoktatás)
terén.
97

Az operatív programok igazodnak az uniós oktatási célkitűzésekhez

3.66. Az oktatásra irányuló ellenőrzéseink

során megállapítottuk, hogy az
általunk vizsgált operatív programok összhangban voltak az uniós oktatási
98

94

Uo.

95

Az Európai Unió tagállamainak legfőbb ellenőrző intézményei és az Európai Számvevőszék
(2017): Report on the parallel audit on Contribution of the Structural Funds to the Europe
2020 Strategy in the areas of Employment and Education.

96

Tanulmány (TO10), Európai Bizottság, 2020.

97

„Az Unió oktatási célkitűzései: a programok összhangban vannak velük, ám a teljesítmény
mérésében hiányosságok mutatkoznak” című, 16/2016. sz. különjelentés 65., 69–73. és
80. bekezdése.

98

Uo., 66. és 67. bekezdés.
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célkitűzésekkel. Az ellenőrzés azt mutatta, hogy végrehajtásuk előtt az operatív
programok összességében kielégítően ismertették a helyzetet és egyértelműen
azonosították a kezelendő szükségleteket. Az operatív programok emellett
módszereket javasoltak a célkitűzések elérésére és irányelveket fogalmaztak meg a
műveletek kiválasztására, illetve adott esetben a fő megcélzott csoportok, földrajzi
területek és kedvezményezett-típusok azonosítására. Az uniós Legfőbb Ellenőrző
Intézmények Kapcsolattartó Bizottsága által 2017-ben végzett párhuzamos ellenőrzés 99
szintén megerősítette, hogy kisebb hiányosságok ellenére az operatív programok
egyértelműen igazodtak a nemzeti szükségletekhez és a tanácsi ajánlásokhoz.

3.67. Egy bizottsági tanulmány

megállapította, hogy az ESZA-ból az oktatás és
képzés céljára nyújtott támogatás összhangban van az ESZA egyéb tematikus
célkitűzéseivel, vagyis azok között olyan kölcsönösen erősítő hatású
komplementaritásokat sikerült létrehozni, amelyek elősegítették a kitűzött célok felé
való előrehaladást. Az oktatás és képzés területén aktív más uniós alapokkal való
koherencia helyzete azonban vegyesebb képet mutatott: az ERFA-val például jók a
szinergiák, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal és a Marie SkłodowskaCurie-fellépésekkel azonban már kevésbé. A probléma nem elsősorban a jogszabályi
háttérre volt visszavezethető, hanem sokkal inkább a különböző finanszírozási
eszközök gyakorlati kombinálásával kapcsolatos nehézségekből eredt.
100

3.68. A digitális készségekről készített áttekintésünkben

arról számoltunk be,
hogy a Bizottság meghatározott egy nemzetközileg elfogadott digitális
kompetenciakeretet, támogatta a nemzeti stratégiák kidolgozását, és számos olyan
nemzeti „koalíció” létrehozásában segédkezett, amelyek célja a digitális készségek és a
betölthető álláshelyek összehangolása. Az ESZA-finanszírozásnak mintegy 2%-át
fordították kifejezetten a digitális készségek tagállami fejlesztésére irányuló
projektekre.
101

99

Az Európai Unió tagállamainak legfőbb ellenőrző intézményei és az Európai Számvevőszék
(2017): Report on the parallel audit on Contribution of the Structural Funds to the Europe
2020 Strategy in the areas of Employment and Education.

100

Tanulmány (TO10), Európai Bizottság, 2020.

101

„A digitális készségek alacsony szintjének javítására irányuló uniós intézkedések” című,
2/2021. sz. áttekintés 57. és 60. bekezdése.
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Következtetések
3.69. Az ESZA célja több és jobb munkahely létrehozása és a befogadó társadalom

megteremtése, elősegítve ezzel az Európa 2020 stratégiában az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedés ösztönzése kapcsán megfogalmazott célok elérését
az Európai Unióban. E beruházási terület teljesítményének értékelése során számos
külső tényezőt kell figyelembe venni: az általános gazdasági helyzetet, különféle
szakpolitikák hatását, valamint azt a tényt, hogy jelentős idő telhet el a szakpolitikák
megtervezése, a programozás, a műveletek kiválasztása, a végrehajtás és az ESZA
forrásai révén elérhető eredmények jelentkezése között (3.1–3.10. bekezdés).

3.70. A 2014–2020-as időszakban a Bizottság átfogó és innovatív

teljesítménymérési keretet hozott létre az ESZA-t is magában foglaló európai
strukturális és beruházási alapok számára. A teljesítménymérési keret részcélokat és
célértékeket tartalmaz az ERFA, a KA és az ESZA operatív programjainak minden egyes
prioritási tengelye tekintetében. Míg azonban ez a rendszer nagyban javította a
teljesítményinformációk rendelkezésre állását, a középpontban az eredmények helyett
továbbra is a pénzügyi inputok és outputok állnak. A tagállamok szinte minden
programspecifikus mutató és néhány kiválasztott közös mutató kapcsán célértékeket
tűztek ki. A Bizottság ennek alapján a programok végrehajtása terén elért előrehaladás
értékelése céljából összeállította és közzétette e „célelérési arányok” összevont
értékét. Ezzel egyidőben a Bizottság összevonhatja a tagállamok által a közös outputés eredménymutatók kapcsán bejelentett monitoringadatokat is, köztük azokat is,
amelyek esetében nem határoztak meg célértéket. Végezetül a tagállamok által
bejelentett teljesítményadatok nem mindig alkalmasak arra, hogy következtetéseket
vonjanak le belőlük, a Bizottság pedig csak korlátozott lehetőségekkel rendelkezik azok
helytállóságának ellenőrzésére (3.11–3.24. bekezdés).

3.71. Megvizsgáltuk a tagállamok által 2019 végéig benyújtott

teljesítményinformációkat, és megállapítottuk, hogy a 2022. évi költségvetéstervezetet kísérő bizottsági programindokolásban szereplő 13 ESZA és IFK közös
mutató közül 12 jó úton jár a célértékek teljesítése felé. Az eredmények jelentősen
eltértek a különböző tagállamok és régiók szerint. Fontos megjegyezni, hogy 2018-ban
csökkentették az ESZA és az IFK több közös teljesítménymutatójának célértékét.
E kiigazítások eredményeképpen a Bizottság nagyobb sikerekről számolhatott be a
közös teljesítménymutatók elérése terén. E kiigazítás nélkül a 13 mutató közül hat
teljesített volna jól (3.25–3.33. bekezdés).
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3.72. A 2014–2020-as időszakban nőttek az Unióban a foglalkoztatási ráták, de

még így is elmaradnak az Európa 2020 stratégia célértékeitől. Az egyéb strukturális
problémákra (például a nemek közötti egyenlőség, az aktív idősödés és a munkaerőpiaci intézmények korszerűsítése) irányuló intézkedésekre előirányzott ESZAfinanszírozás összege viszonylag alacsony volt, a végrehajtás pedig lassabban haladt a
vártnál. Emellett az ESZA-ból finanszírozott tevékenységekben legnagyobb arányban
aktív személyek, illetve a munkaerőpiachoz közelebb álló munkanélküliek vettek részt.
A munkaerőpiactól teljesen elszakadtakat – például a NEET-fiatalokat – nehéz volt
elérni (3.34–3.50. bekezdés).

3.73. 2019 végéig összességében csökkent ugyan a szegénység vagy a társadalmi

kirekesztődés kockázatának kitettek száma, azonban csak a tagállamok mintegy
felének sikerült elérnie 2020. évi céljait – azóta pedig a Covid19-válság gazdasági
hatásai miatt alighanem tovább nőtt a szegénység kockázatának kitettek aránya. Ezért
valószínűleg nem sikerül elérni az Európa 2020 stratégiának a szegénység
csökkentésével és a társadalmi befogadás javításával kapcsolatos célját (3.51–3.59.
bekezdés).

3.74. Az Európa 2020 stratégia oktatással és képzéssel kapcsolatos kiemelt

céljainak elérése összességében sínen van, de ezen a téren is különbségek
mutatkoznak a tagállamok között. A többi fő célkitűzéshez hasonlóan az oktatási célok
kapcsán is igaz, hogy számos más tényező jelentős hatása miatt nehéz meghatározni,
mennyiben járult hozzá az ESZA azok teljesüléséhez (3.60–3.68. bekezdés).

3.75. Az ESZA összességében összhangban van az intelligens, fenntartható és

inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiával és hozzájárul annak
megvalósításához. A tagállamok és a Bizottság által bejelentett
teljesítményinformációk arra mutatnak, hogy számos uniós polgár részesült a
készségeik, foglalkoztathatóságuk és karrierlehetőségeik javítását célzó ESZAfinanszírozásban. Az adatokkal kapcsolatos hiányosságok miatt és mert ellenőrzésünk
idején számos művelet még folyamatban volt, egyelőre nem vagyunk abban a
helyzetben, hogy átfogó következtetést tudjunk levonni a 2014–2020-as időszak ESZAkiadásainak tényleges teljesítményéről.
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Mellékletek
3.1 melléklet. Az ESZA célkitűzései (beleértve az IFK-t is)
Egyedi célkitűzések
Célkitűzés

Teljes név

Az e fejezetben
használt rövid
változat

Szerepel a
mintánkban?

1. egyedi
célkitűzés
(ESZA)

A fenntartható és minőségi
foglalkoztatás, valamint a
munkavállalói mobilitás
támogatása

SO1

Igen

2. egyedi
célkitűzés
(ESZA)

A társadalmi befogadás
előmozdítása és a szegénység,
valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni
küzdelem

SO2

Igen

3. egyedi
célkitűzés
(ESZA)

Az oktatásba, a képzésbe és a
szakképzésbe történő
beruházás a készségek
fejlesztése és az egész életen át
tartó tanulás érdekében

SO3

Igen

4. egyedi
célkitűzés
(ESZA)

A hatóságok és az érdekelt
felek intézményi kapacitásának
javítása és a hatékony
közigazgatáshoz történő
hozzájárulás

SO4

Nem

5. egyedi
célkitűzés
(ESZA és
IFK)

A NEET-fiatalok (15–24 éves
korosztály) számára nyújtott
célzott támogatás
előmozdítása

SO5

Igen

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindokolások alapján.
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4. fejezet
Természeti erőforrások
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Tartalomjegyzék
Bekezdés

Bevezetés

4.1.–4.13.

A „Természeti erőforrások” terület rövid leírása

4.1.–4.2.

Hatókör és módszer

4.3.–4.5.

Az ETHA célja és működési módja

4.6.–4.13.

Az ETHA teljesítményének értékelése a közzétett
teljesítményinformációk alapján

4.14.–4.44.

Általános észrevételek

4.14.–4.17.

A Bizottság teljesítményinformációi az eredmények helyett zömmel az
inputokra, outputokra és a pénzügyi hozzájárulásokra összpontosítanak

4.15.–4.17.

A halászat és az akvakultúra versenyképességének,
környezeti szempontú fenntarthatóságának, gazdasági
életképességének és társadalmi felelősségvállalásának
elősegítése

4.18.–4.29.

A halászat gazdasági életképessége nő, de az akvakultúra esetében
kevésbé meggyőzőek az adatok

4.19.–4.24.

A Bizottság beszámol a környezetvédelmi célkitűzésekre fordított
ETHA-kiadásokról, de nincs megfelelően meghatározva, hogyan
kapcsolódnak ehhez a fő környezetvédelmi mutatók

4.25.–4.29.

A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása

4.30.–4.44.

A KHP megőrzési célkitűzése valószínűleg nem teljesül

4.31.–4.40.

A tudományos szakvélemények és az adatgyűjtés fontos elemei a
halászati gazdálkodásnak

4.41.–4.42.

A halászati ellenőrzési rendszer korszerűsítése folyamatban van

4.43.–4.44.

Következtetések

4.45.–4.51.

Mellékletek
4.1 melléklet. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap
célkitűzései
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Bevezetés
A „Természeti erőforrások” terület rövid leírása

4.1. A többéves pénzügyi keret (TPK) 2. fejezete a természeti erőforrások

fenntartható felhasználására vonatkozó szakpolitikákhoz kapcsolódó kiadásokat fedezi,
vagyis finanszírozza a közös agrárpolitika, a közös halászati politika (KHP), valamint a
környezetvédelmi és éghajlat-politikai fellépések kiadásait.

4.2. A 2014–2020-as TPK e fejezete keretében tervezett összes kiadás (folyó áron)

420 milliárd euró, amelyből 2020 végéig 367 milliárd euró kifizetésére került sor (lásd:
4.1. ábra).

4.1. ábra. Természeti erőforrások: a 2014–2020-ban az időszak
kötelezettségvállalásai alapján teljesített kifizetések
i. a TPK valamennyi fejezete
arányában

ii. egyedi programok szerinti
bontásban
(milliárd euró)

766,9

Európai Mezőgazdasági
Garanciaalap (EMGA)
297,3 (81%)

milliárd euró
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
63,8 (17,4%)

Természeti erőforrások
366,8
47,8%

Európai Tengerügyi és
Halászati Alap (ETHA)
2,8 (0,8%)
Egyéb
2,9 (0,8%)

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.
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Hatókör és módszer

4.3. A TPK 2. fejezete alá tartozó öt programból az Európai Tengerügyi és Halászati
Alapot (ETHA) választottuk ki, amely az ezen TPK-fejezetre 2020 végéig teljesített
összes kifizetés 0,8%-át tette ki. Célunk az volt, hogy megállapítsuk, mennyi releváns
teljesítményinformáció áll rendelkezésre, és hogy ezen információk alapján lehetőség
szerint értékeljük az uniós kiadási programok teljesítményét. Észrevételeket
fogalmazunk meg az ETHA-ból finanszírozott közös halászati alap egyes kiválasztott
szempontjairól is. Ez a 2019. évi teljesítményjelentésünk EMGA-ra és EMVA-ra
vonatkozó részeit követi: ez a két alap tette ki a 2019 év végéig eszközölt összes
kifizetés 98,6%-át.

4.2. ábra. A főbb értékelések ütemezése és az érintett időszakok
2014–2020-as TPK

2007–2013-as TPK
2008

2010

2014

2012

Közzététel

2016

2018

2021–2027-es TPK
2020

2022

2024

2026

Érintett időszak
Az ETHA hatásvizsgálata
Az Európai Halászati Alap utólagos értékelése
Az előzetes értékelések
szintézise
Az ETHAA hatásvizsgálata

Az Európai Tengerügyi és Halászati
Alap (ETHA) közvetlen irányítási
komponensének időközi értékelése
A közvetlen irányítás
keretében finanszírozott ETHAintézkedések utólagos
értékelése
A megosztott irányítás keretében
finanszírozott ETHA-intézkedések
utólagos értékelése

Forrás: Európai Számvevőszék.

4.4. Fejezetünket a Bizottság teljesítményre vonatkozó információinak

felhasználásával készítettük el, ezek a 2020. évi éves irányítási és
teljesítményjelentésből (AMPR), a 2022. évi költségvetés-tervezet
programindokolásából, az éves ETHA végrehajtási jelentésből, valamint a 4.2. ábrán
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látható fontosabb értékelésekből álltak. Az információkat megvizsgáltuk
valószerűségük tekintetében, illetve saját megállapításainkkal összevetve, de
megbízhatóságukat nem ellenőriztük. Saját közelmúltbeli ellenőrzéseink eredményeit
is felhasználtuk. A fejezetünk elkészítése során alkalmazott módszertant a Függelék
ismerteti.

4.5. Az egyes kiadási programokat létrehozó jogszabályok egy sor célkitűzést

tartalmaznak. Az ETHA négy célkitűzéshez kapcsolódóan hat uniós prioritást foglal
magában; ez a fejezet két célkitűzést tárgyal (lásd: 4.1. melléklet) A kiválasztott
célkitűzések az ETHA előirányzatainak 84%-át teszik ki.

Az ETHA célja és működési módja

4.6. A 4.3. ábra áttekintést nyújt az ETHA célkitűzéseiről, prioritásairól és
eredménymutatóiról.

4.3. ábra. Az ETHA áttekintése
Uniós prioritások (UP)
(6. cikk*)
UP1. A környezeti szempontból
fenntartható, erőforrás-hatékony,
innovatív, versenyképes és
tudásalapú halászat előmozdítása
UP2. A környezeti szempontból
fenntartható, erőforrás-hatékony,
innovatív, versenyképes és
tudásalapú akvakultúra támogatása
UP5. A piaci értékesítés és a
feldolgozás támogatása

ETHA-célkitűzések
(5. cikk*)

A programindokolásban szereplő
eredménymutatók
Munkatermelékenység (munkavállalónkénti bruttó hozzáadott
érték szempontjából) az uniós halászati ágazatban

a) a halászat és az akvakultúra
versenyképességének,
környezeti szempontú
fenntarthatóságának,
gazdasági életképességének és
társadalmi
felelősségvállalásának
elősegítése;

Az uniós halászflotta nyereségessége flottaszegmensek szerint
A halfogás üzemanyag-fogyasztási hatékonysága
A kereskedelmi céllal hasznosított fajok visszadobott
egyedeinek volumene
Az uniós akvakultúra-termelés értéke
Termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ) forgalomba hozott
termékeinek viszonylagos értéke vagy volumene
Az üzemeltetők által elkövetett, a közös alkalmazási tervek
keretében feltárt nyilvánvaló KHP-szabálysértések és a
végrehajtott vizsgálatok számának hányadosa

UP3. A közös halászati politika
végrehajtásának előmozdítása

b) a KHP végrehajtásának
előmozdítása (adatgyűjtés és
ellenőrzés)

Az eredményes ellenőrzési rendszerrel rendelkező tagállamok
száma
A maximális fenntartható hozam szintjén halászott állomány
aránya vagy száma
Az adatgyűjtési keret szerinti adatlehívásokra adott megfelelő
válaszok aránya

UP4. A foglalkoztatás és a területi
kohézió növelése

c) a halászati és akvakultúraterületek kiegyensúlyozott és
inkluzív fejlesztésének
előmozdítása; (CLLD)

Az ETHA-ból nyújtott támogatással létrehozott munkahelyek a
halászati és az akvakultúra-ágazatban
Az ETHA-ból nyújtott támogatással fenntartott munkahelyek a
halászati és az akvakultúra-ágazatban
A helyi halászati akciócsoportok (FLAG) által választott helyi
stratégiák száma
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Uniós prioritások (UP)
(6. cikk*)

ETHA-célkitűzések
(5. cikk*)

A programindokolásban szereplő
eredménymutatók
„A tengerrel kapcsolatos tudás 2020” kezdeményezés: az
európai tengeri megfigyelési és adathálózat (EMODnet)
használatának mértéke az adatokat letöltő felhasználók
számában kifejezve

UP 6. Az integrált tengerpolitika
(ITP) végrehajtásának
előmozdítása

d) az uniós ITP oly módon
történő kidolgozásának és
végrehajtásának elősegítése,
hogy az kiegészítse a
kohéziós politikát és a közös
halászati politikát;

Tengerfelügyelet: az elérhető ágazatközi, illetve határokon
átnyúló adatok százalékaránya, a közös
információmegosztási környezetre (CISE) vonatkozó
hatásvizsgálatban azonosított teljes információhiány
százalékában
A tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv
13. cikkének (4) bekezdése szerinti területvédelmi
intézkedések révén megőrzött tengervizek felszíni
területének százalékaránya

* Az 508/2014/EU rendelet.
Forrás: Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság.

4.7. Az ETHA támogatja a közös halászati politikát, amelynek elsődleges célkitűzése
annak biztosítása, hogy a halászati és az akvakultúra-ágazat környezeti szempontból
hosszú távon fenntartható legyen, és irányításuk összhangban legyen a gazdasági, a
társadalmi és a foglalkoztatási előnyök elérésével, valamint hogy azok hozzájáruljanak
az élelmiszerellátás biztosításához 1.

4.8. A teljesítményinformációk elemzéséhez az ETHA 1. és 4. egyedi célkitűzését

(lásd: 4.1. melléklet) választottuk ki a Bizottság programindokolásában és az AMPRben foglaltak szerint.

4.9. „A halászat és akvakultúra előmozdítása” célkitűzés (SO1) támogatja a

versenyképes és fenntarthatóbb halászatot. Az ETHA többek között fedezheti a javított
méretszelektivitású halászeszközök költségeit a nem kívánt fogások csökkentése vagy a
halászati tevékenységek végleges beszüntetések kompenzációja érdekében.
Az akvakultúra terén az ETHA felhasználható a vállalatok versenyképességének
erősítésére.

4.10. „A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása” célkitűzés (SO4) a

halászat megőrzésére irányuló szakpolitikának a tudományos ismeretek és a halászati
ellenőrzés javítása révén való kezelésére összpontosít. Az Unió által a KHP keretében a
fenntartható halászati szintek elérése céljából alkalmazható egyik irányítási eszköz az,
hogy a kereskedelmi halállományokra nézve korlátot szab ateljes kifogható
mennyiségnek (TAC). A Tanács a Bizottság javaslata alapján évente meghatározza a

1

Az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (1) bekezdése.
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teljes kifogható mennyiségeket, amelyeket később a tagállamok felosztanak egymás
között.

4.11. A KHP-rendelet előírásának2 megfelelően a Bizottság teljes kifogható

mennyiségekre vonatkozó javaslata figyelembe veszi a tanácsadó testületek – többek
között a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) és a Halászati Tudományos, Műszaki
és Gazdasági Bizottság (STEFC) – tudományos szakvéleményét. Az ETHA támogatja a
tudományos adatok gyűjtésének és rendelkezésre bocsátásának javítását célzó
intézkedéseket.

4.12. A tagállamok az ETHA forrásait a halászati ellenőrzési rendszer

megerősítésére is felhasználhatják, a KHP szabályainak való megfelelés javítása
érdekében.

4.13. Az ETHA 2014–2020-as időszakra szóló teljes költségvetése 6,4 milliárd euró.

A Bizottság – és azon belül a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság (DG MARE) – a
tagállamokkal megosztva irányítja az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot. Az alap
90%-át a tagállamok és az Európai Bizottság megosztva irányítják, míg a fennmaradó
10%-ot közvetlenül az Európai Bizottság kezeli.

2

Az 1380/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdése.
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Az ETHA teljesítményének értékelése
a közzétett teljesítményinformációk
alapján
Általános észrevételek

4.14. A 4.4. ábra bemutatja áttekintésünket a programindokolásban szereplő

valamennyi mutatóról, valamint az arra vonatkozó értékelésünket, hogy a mutatók
megfelelő haladásról tanúskodnak-e. A 21 mutatóból 9 esetében kevés adat állt
rendelkezésünkre ahhoz, hogy véleményt formáljunk. A két kiválasztott célkitűzéshez
tartozó mutatókról készített saját egyedi áttekintésünket a 4.5. ábra és a 4.7. ábra
mutatja be. 2019. évi teljesítményjelentésünkben3 kitérünk arra, hogy a mutatók
értelmezésekor milyen szempontból kell óvatosan eljárni. Arra irányuló értékelésünk,
hogy egy mutató „megfelelően alakul-e”, annak a valószínűségét méri fel, hogy ez a
mutató eléri-e Bizottság által meghatározott célértéket. Ez az értékelés nem veszi
figyelembe, hogy egy adott mutató összefügg-e az ETHA-val, és ha igen, mennyire
szoros ez az összefüggés, és azt sem veszi figyelembe, hogy az e mutató
tekintetében meghatározott célérték érdemi-e. Ezért itt egy átfogó
teljesítményértékelésnek csak egy részéről van szó. Nem ellenőriztük a mögöttes
adatok megbízhatóságát (de a 2019. évi teljesítményjelentésünkben4 foglalkoztunk
ezzel a kérdéssel).

3

A Számvevőszék 2019. évi jelentése az Európai Unió költségvetésének teljesítményéről,
1.24. bekezdés.

4

Uo., 1.13–1.23. bekezdés.

129

4.4. ábra. Az ETHA programindokolásában szereplő összes mutató
áttekintése
Eredmény

Output
Célkitűzés
(*)
Összesen
SO1
8
SO2
4
SO3
3
SO4
6
Összesen
21

Összesen

Összesen

1
1
2

1
4
2
2
9

1
1
2

Hatás
Összesen

3

3

2
2

1
1
2
4

7

2

3
10

2

5

3
3

5

(*) A célkitűzések teljes listáját lásd: 4.1. melléklet
JELMAGYARÁZAT
A mutató megfelelő haladásról tanúskodik a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig
elért haladást)?
Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adatok túl régiek,
illetve elégtelenek ahhoz, hogy következtetést lehessen
Nem
Igen
levonni

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindokolások alapján.

A Bizottság teljesítményinformációi az eredmények helyett zömmel az
inputokra, outputokra és a pénzügyi hozzájárulásokra összpontosítanak

4.15. A 2011. évi hatásvizsgálat fő következtetése a KHP reformjának tekintetében
az volt, hogy az nem biztosította az élő erőforrások fenntartható kiaknázását 5.
A Bizottság több jelentős problémát is feltárt, többek között a környezeti
fenntarthatóság hiányát, a gazdasági életképesség gyengeségét és az olyan egyre
fontosabbá váló kihívásokhoz kapcsolódó társadalmi bizonytalanságokat, mint az
éghajlatváltozás és a környezetszennyezés.

4.16. A Bizottság programindokolásában és az AMPR-ben szereplő, az ETHA

teljesítményéről szóló, leíró jellegű információk az ETHA által támogatott
kedvezményezettek és műveletek számára (output), illetve az egyes projektekhez
rendelt forrásokra (input) összpontosítanak, az eredményekkel viszont nem
foglalkoznak. A Bizottság nem ismertetett olyan beavatkozási logikát, amely
meghatározná, hogy az ETHA miként járuljon hozzá a szakpolitikai célkitűzések
eléréséhez. Emiatt nehéz meghatározni az ETHA-ból nyújtott támogatás és egy
eredmény közötti ok-okozati összefüggést, valamint értékelni az ETHA hatását az
átfogó szakpolitikai teljesítményre.

5

SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final.

130

4.17. A Bizottság egy ETHA-specifikus, kiegészítő mutatókészletet6 dolgozott ki a

tagállami kiadások nyomon követésére. Az ezen mutatókkal kapcsolatos információk a
tagállamok éves végrehajtási jelentéseiben (AIR), és az éves Infosys-jelentésben 7
(amely a tagállamok által finanszírozásra kiválasztott műveletekről nyújt kiegészítő
információkat) lévő pénzügyi adatokon alapulnak. Az ETHA éves végrehajtási
jelentésében 8 összefoglalt mutatók és adatok jóval inkább az ETHA által a KHPcélkitűzésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásra összpontosítanak.

A halászat és az akvakultúra versenyképességének, környezeti
szempontú fenntarthatóságának, gazdasági életképességének
és társadalmi felelősségvállalásának elősegítése

4.18. A 4.5. ábra áttekintést nyújt az e célkitűzéshez kapcsolódóan a
programindokolásokban szereplő mutatókról.

6

A Bizottság 1014/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete

7

Az 508/2014/EU rendelet 114. cikke és 97. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

8

AzETHA végrehajtási jelentése, Európai Bizottság, 2021.
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4.5. ábra. „A halászat és az akvakultúra versenyképességének,
környezeti szempontú fenntarthatóságának, gazdasági életképességének
és társadalmi felelősségvállalásának elősegítése” célkitűzéshez
kapcsolódó mutatók áttekintése

Az összes mutató összefoglalása
Megfelelő haladást
mutat?

Output

Igen

Eredmény

Hatás

1

ÖSSZESEN

2

2

5

6

Nem
Nem egyértelmű

1

ÖSSZESEN

1
1

1
7

8

Egyes kiválasztott mutatók részletesen
Mutató

Előrehaladás a cél felé
100 % (2018)

Az uniós halászflotta
nyereségessége: Átlag

Hatás

A kereskedelmi céllal hasznosított
fajok visszadobott egyedeinek
volumene

Hatás

Az uniós akvakultúra-termelés
értéke

Részcél
0 % (2018)
2012

2023

Cél: csökkentés

82 % (2018)

Hatás
2013

Részcél
100 % (2020)
2023

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa
Mennyiségi

Minőségi

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelő haladásról tanúskodik a kitűzött cél elérése felé
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A halászat gazdasági életképessége nő, de az akvakultúra esetében
kevésbé meggyőzőek az adatok

4.19. Az uniós termelés teszi ki a világ halászati és akvakultúra-termelésének

mintegy 3%-át, és ezzel a hatodik legnagyobb a világon 9. Az uniós termelés közel 80%-a
a halászatból, a fennmaradó 20% pedig az akvakultúrából származik 10.

4.20. A Bizottság adatai azt mutatják, hogy a tengeri élő erőforrások ágazata

(amelynek nagy részét a halászat és az akvakultúra teszi ki) lényeges, de kis összetevője
az uniós kék gazdaságnak. 2018-ban 11 ez az ágazat – a feldolgozással és a
forgalmazással együtt – az uniós kék gazdaság hozzáadott értékének 11%-át állította
elő.

4.21. A 2022-es programindokolásban használt mutató alapján kijelenthető, hogy

az utóbbi években nőtt az uniós halászflotta nyereségessége (lásd: 4.5. ábra és
4.6. ábra) 12. A Bizottság emellett a fenntartható módon kiaknázott állományt célzó
flotta pozitív gazdasági eredményeiről, azaz nagyobb nyereségességről és bérekről
számol be, míg a túlhalászott állományokat halászó flották esetében pontosan
ellentétes tendencia érvényesül 13.

9

A kék gazdaságról szóló jelentés, Európai Bizottság, 2021.

10

Tények és számadatok a közös halászatipolitikáról. Eurostat, 2019.

11

A kék gazdaságról szóló jelentés, Európai Bizottság, 2021.

12

COM(2021) 279 final.

13

Uo. Lásd még: SWD(2020) 112 final.
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4.6. ábra. A bevétel és a nyereség alakulása
A mutató szerint az uniós halászflotta nyereségessége javult
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Forrás: A DG MARE által 2021. július 16-án rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján, amelyek
tartalmazzák az Egyesült Királyságra vonatkozó adatokat, de a Görögországra és Horvátországra
vonatkozóakat nem.

4.22. A világszintű akvakultúra-termelés 1990 óta megnégyszereződött14. Az

Unióban a termelés 2008 és 2018 között stagnált 15. A 2020. évi AMPR-ben 16 a
Bizottság arról számolt be, hogy a 2023-ra kitűzött 4,89 milliárd eurós éves termelési
célértéket 2016-ban elérték. A 2022. évi programindokolás szerint azonban 2017-ben
és 2018-ban az akvakultúra-termelés értéke újra a célérték alá esett.

4.23. Az ETHA által a halászati és az akvakultúra-ágazat számára nyújtott közvetlen

támogatás 3,6 milliárd eurót (a teljes ETHA 64%-a) tesz ki a teljes 2014–2020-as
időszakra nézve 17. Az ETHA programindokolásban szereplő nyomonkövetési mutatói
szemléltetik az átfogó tendenciákat, például az uniós halászflotta nyereségességét,
vagy az akvakultúra-termelés értékét, és jól használhatóak a halászati és az
akvakultúra-ágazat helyzetének átfogó bemutatására. E mutatók alakulását

14

The EU Aquaculture Sector-Economic report 2020. STECF, 2021.

15

Agriculture, forestry and fishery statistics. Eurostat, 2020.

16

AMPR, II. kötet, 1.4.2. bekezdés.

17

Az Európai Számvevőszék számítása, az Európai Bizottság adatai alapján.
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befolyásolják az olyan általános makrogazdasági változók, mint az üzemanyagárak,
amelyek közvetlenebbül hatnak mindkét ágazatra.

4.24. Az ETHA-támogatás operatív szintű teljesítményét demonstráló specifikus

mutatók a 4.17. bekezdésben ismertetett nyomonkövetési keretrendszer részeként
állnak rendelkezésre. E mutatóknak köszönhetően például figyelemmel kísérhető az
ETHA-ból támogatott kedvezményezettek nettó nyereségének alakulása (az elért
eredmények már 2020-ban túllépték a 2023-ra kitűzött célértéket). A mutatók
segítségével megismerhető továbbá a környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó
akvakultúra-gazdaságok száma (2020-ig az ETHA 1600 ilyen gazdaságot támogatott,
ami a 2023-as célérték 19,5%-a) és a létrejött vállalkozások száma (2020-ig 486, azaz a
2023-as célérték 10,8%-a) 18.

A Bizottság beszámol a környezetvédelmi célkitűzésekre fordított ETHAkiadásokról, de nincs megfelelően meghatározva, hogyan kapcsolódnak
ehhez a fő környezetvédelmi mutatók

4.25. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapnak elő kell mozdítania a halászat és

az akvakultúra környezetvédelmi szempontból fenntartható működését. A tengeri
környezetre a halászat gyakorolja a legjelentősebb nyomást 19.A közös halászati politika
annak biztosítására törekszik, hogy a halászati tevékenységeknek a tengeri
ökoszisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatásai a lehető legkisebbek legyenek, és hogy
a halászati gazdálkodás ökoszisztéma-alapú megközelítést kövessen 20. Nemrégiben
beszámoltunk arról, hogy bár létezett keret a tengeri környezet védelmére, az uniós
intézkedések – és ezek részeként a tagállami intézkedések – nem érték el, hogy
helyreálljon a tengerek jó környezeti állapota 21.

18

Az Európai Bizottság által szolgáltatott adatok.

19

Marine environmental pressures, EEA, 2018. Ecosystem Effects of Fishing in the
Mediterranean: An Analysis of the Major Threats of Fishing Gear and Practices to
Biodiversity and Marine Habits, FAO, 2004. Marine messages II, EEA, 2019. Global
assessment report on biodiversity and ecosystem services, IPBES, 2019; The economics of
Biodiversity: The Dasgupta Review, 2021.

20

Az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (3) bekezdése.

21

A 26/2020. sz. különjelentés V. bekezdése.
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Nem szűntek meg az olyan problémák, mint a fenékvonóhálós halászhajók tengeri
környezetre gyakorolt negatív hatása és a védett fajokat érintő járulékos fogás 22.

4.26. 2020 végéig a Bizottság az ETHA-ból 20,1 millió euró értékben tett

kötelezettségvállalást 1364 intézkedés-végrehajtási művelet finanszírozására, amelyek
célja, hogy korlátozzák a halászat tengeri környezetre kifejtett hatását és a halászatot a
fajok védelméhez igazítsa 23.

4.27. A Bizottság megállapítása szerint a visszadobások jelentik a KHP környezeti

fenntarthatósága hiányának egyik okát 24. A DG MARE 2011-es becslése szerint évente
az uniós vizeken az összes fogás mintegy 23%-át dobták vissza. Hogy e gyakorlatnak
véget vessenek és hogy a halászokat a nem szándékos fogások elkerülését célzó
szelektívebb halászatra ösztönözzék, a jelenlegi KHP (bizonyos eltéréseket
engedélyezve) tiltja a visszadobást. A kirakodási kötelezettségről szóló, ezt tiltó
rendelkezést 25 2015-ben vezették be, és az 2019 óta van teljes körűen hatályban.
Az ETHA-finanszírozás hozzájárulhat a kirakodási kötelezettség végrehajtásához,
például azáltal, hogy segíti a halászokat szelektívebb halászeszközök beszerzésében.

4.28. Az ETHA-rendelet26 egyik egyedi célkitűzése a halászat tengeri környezetre

gyakorolt hatásainak csökkentése, ideértve a nem szándékos fogások lehetőség szerinti
elkerülését és csökkentését is. A legfrissebb publikációk következtetései szerint a nem
kívánt fogások visszadobásának gyakorlata nem szűnt meg 27. Az Európai Halászati
Ellenőrző Hivatal (EFCA) jelentései 28 arról számolnak be, hogy egyes flottaszegmensek
az Északi-tengeren és az északnyugati vizeken széles körben figyelmen kívül hagyják a
kirakodási kötelezettséget. Mind az ETHA programindokolásában, mind az ETHA éves

22

Assessment of the existing EU policy tools in the field of Sustainable Development Goal
(SDG) 14 and other ocean-related Agenda 2030 targets, Európai Bizottság, 2021. Bycatch of
protected and potentially vulnerable marine vertebrates – review of national reports under
Council Regulation (EC) No. 812/2004 and other information, ICES, 2019.

23

AzETHA végrehajtási jelentése, Európai Bizottság, 2021.

24

SEC(2011) 891 final.

25

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke.

26

Az 508/2014/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

27

SWD(2021) 122 final; Az Európai Parlament jelentése a közös halászati politika 15. cikke
szerinti kirakodási kötelezettség célkitűzéseinek biztosításáról; EP study on EU fisheries
policy – latest developments and future challenges.

28

Megfelelésértékelési jelentések,EFCA, 2019.

136

végrehajtási jelentésében29 található a visszadobások volumenére vonatkozó mutató.
A Bizottság azonban nem szerepeltet adatokat a programindokolásban e mutató
tekintetében. Az ETHA éves végrehajtási jelentésében a Bizottság feltüntet olyan
adatokat is, amelyeket nem tart megbízhatónak.

4.29. Az Unió nemzetközi szinten kötelezettséget vállalt arra, hogy védett tengeri

területek kijelölésével óvja a tengeri élővilágot. Ez különféle intézkedések
meghozatalát, többek között halászati korlátozások bevezetését jelentheti. 2018-ban
az EEA arról számolt be, hogy az Unió teljesítette a biológiai sokféleségre vonatkozó
aicsi célt, miszerint 2020-ig az uniós vizek legalább 10%-át védett tengeri területté kell
nyilvánítani 30. A Bizottság ETHA-programindokolásában szereplő releváns mutató
alátámasztja ezt a megállapítást. A tengeri környezet védelméről szóló
különjelentésünkben arra a következtetésre jutottunk, hogy a védett tengeri területek
kevéssé védik a tenger élővilágának sokféleségét 31.

A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása

4.30. A 4.7. ábra áttekintést nyújt a célkitűzéshez kapcsolódóan a

programindokolásokban szereplő mutatókról.

29

Az ETHA végrehajtási jelentése, Európai Bizottság, 2021.

30

EU reaches the Aichi target of protecting ten percent of Europe's seas, EEA, 2018.

31

A 26/2020. sz. különjelentés 31–39. bekezdése.
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4.7. ábra. A KHP végrehajtásának előmozdításához kapcsolódó mutatók
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A KHP megőrzési célkitűzése valószínűleg nem teljesül

4.31. Az EUMSZ 3. cikke kizárólagos hatáskört biztosít az Uniónak a tengerek

biológiai erőforrásainak megőrzése terén. A Bizottság 2011-es beszámolója 32 szerint
annak a közösségi állománynak a 78,5%-át, amelyről rendelkezésre állnak tudományos
adatok, nem fenntartható módon halászták. A halászat fenntarthatóvá tétele – amely
magában foglalja a halállomány helyreállítását és fenntartását – a közös halászati
politika fő célkitűzése. 2020 végéig a tagállamok közel 6180, összesen 695 millió euró
ETHA-finanszírozású műveletet választottak ki és 374 millió eurót költöttek erre a
célra 33.

4.32. A megőrzési célkitűzés

teljesítését szem előtt tartva a Bizottság
beszámol a fenntartható kiaknázási
arány (Fmfh) szintjén vagy az alatt
termelt maximális fenntartható hozam
(MFH) elérése felé tett előrehaladásról.
Ezt a tudományos szakvélemény alapján
biztonságosnak tekinthető halászati
szintet lehetőség szerint 2015-ig kellett
elérni, az összes halállomány esetében pedig
©Getty Images / Monty Rakusen.
legkésőbb 2020-ig34. A Bizottság által az ETHA
programindokolásban erre vonatkozóan használt mutató a „maximális fenntartható
hozam szintjén halászott állomány aránya vagy száma”, amelyről az Északkelet-atlanti
terület (ICES), a Földközi-tenger és a Fekete-tenger tekintetében külön-külön
számolnak be. A Bizottság helytelenül használta valamennyi tengerre az 59%-os
alapértéket, amely valójában csak az Északkelet-atlanti területre vonatkozik.

4.33. A 2022. évi költségvetési tervezetre vonatkozó ETHA programindokolás nem

mutatja be a KHP megőrzési célkitűzésének teljesítéséhez szükséges tényleges
mennyiségi eredményeket, pedig ez az információ rendelkezésre áll. Ebben a leíró
jellegű részben a Bizottság említést tesz a fenntartható kiaknázási aránnyal
összhangban meghatározott halászati kvóták alapján várható kirakodások nagy
arányáról, de nem mutat rá arra, hogy a halállomány nagy része tekintetében egyelőre
nem valósul meg a biztonságos halászati szint. Megállapításunk szerint a halállomány
helyett a kirakodások előtérbe helyezésével túlságosan pozitív fényben tűnik fel annak

32

SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final.

33

AzETHA végrehajtási jelentése, Európai Bizottság, 2021.

34

Az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdése.
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lehetősége, hogy teljesüljön a maximális fenntartható hozam szintjén végzett halászat
célkitűzése.

4.34. A Bizottság arról is beszámol az ETHA programindokolásban, hogy az

Északkelet-atlanti területet illetően fenntartható szinten stabilizálódott a halászati
terhelés, míg a Földközi-tengert és a Fekete-tengert illetően ez a terhelés meghaladta a
fenntartható kiaknázási arány tekintetében meghatározott célérték kétszeresét.

4.35. Saját megítélése szerint– amely a 2022. évi költségvetési tervezetre

vonatkozó ETHA programindokolásban szerepel – a Bizottság összességében mérsékelt
haladást ért el a megőrzési célkitűzés tekintetében. A legfrissebb hivatalos értékelések
azt mutatják, hogy az Unió valószínűleg nem teljesíti a célértéket 2020-ig 35. A legutóbbi
tudományos adatok 36 arról számolnak be, hogy az Északkelet-atlanti terület esetében a
túlhalászott állományok aránya az utóbbi évtized jelentős csökkenése ellenére még ma
is közel 40%. Ezenkívül a Földközi-tengeren és a Fekete-tengeren a vizsgált
halállományok 83%-a esetében túlhalászat valósul meg (hiányos adatokon alapuló
számítás).

4.36. A tengeri környezet védelméről szóló közelmúltbeli különjelentésünkben

megvizsgáltuk, hogy mely tényezők vezettek ezekhez a gyenge állománymegőrzési
eredményekhez 37. Megállapításunk szerint az uniós fellépés az Atlanti-óceánon – ahol
a halászati gazdálkodás a kifogható mennyiségek korlátozásához kapcsolódik –
mérhető javulást eredményezett, a Földközi-tengeren azonban továbbra is jelentős
mértékű maradt a túlhalászás, és itt nem mutatkozott érzékelhető javulás.

4.37. A Bizottság úgy véli38, hogy a túlhalászás egyik fő oka a halászflotta

kapacitástöbblete: túl sok olyan flottaszegmens van, amely esetében a halászati
kapacitás meghaladja a halászati lehetőségeket. A halászati kapacitás csökkentésére
irányuló célkitűzés ezért a fenntartható uniós halászati gazdálkodás egy másik alapvető
eleme. 2020 végéig a tagállamok 24 958, összesen 260 millió euró ETHA-finanszírozású
műveletet választottak ki és 199 millió eurót fizettek ki a halászflotta-kapacitásnak a
halászati lehetőségekhez való igazítását támogató intézkedésekre 39.

35

Status of marine fish and shellfish stocks in European seas, EEA, 2019.

36

Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, STECF, 2021.

37

A 26/2020. sz. különjelentés 84. bekezdése.

38

SEC(2011) 891 final.

39

AzETHA végrehajtási jelentése, Európai Bizottság, 2021.
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4.38. A legutóbbi évek adatai40 szerint az uniós flotta kapacitása lassan csökken

(lásd: 4.8. ábra). A fenntartható kiaknázási mutató azonban arról árulkodik, hogy a
legtöbb tagállamban a flottaszegmensek zömére nézve a halászati kapacitás a
rendelkezésre álló halászati lehetőségek tekintetében továbbra is egyensúlyhiányt
mutat (2018-ban a 182 értékelt flottaszegmensből 145 volt ilyen)41.

4.8. ábra. Az uniós halászflotta-kapacitás áttekintése
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Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság uniós halászflotta-nyilvántartása alapján
(2020. decemberi adatok).

40

Uniós halászflotta-nyilvántartás, 2020. decemberi adatok.

41

SWD(2021) 122 final, COM(2021) 279 final.

2020
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4.39. Egy halászhajó kapacitását annak szállítási térfogata (bruttó tonnatartalom

[BT]) és motorteljesítménye (kW) határozza meg. Az Unió halászati
kontrollrendszeréről szóló 2017. évi jelentésünkben megállapítottuk, hogy egyes
tagállamok nem ellenőrizték megfelelően flottakapacitásukat e két kritérium
tekintetében 42.

4.40. Az ETHA-rendelet kimondja, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból
támogatott célkitűzéseket a halászati kapacitás növelése nélkül kell megvalósítani43.
A káros halászati támogatások kérdésére rámutatnak a fenntartható fejlesztési célok
(14.6. célkitűzés), amelyek az ilyen gyakorlatok 2020-ig történő megszüntetésére
szólítanak fel. Erről intenzív WTO-tárgyalások folynak.

A tudományos szakvélemények és az adatgyűjtés fontos elemei a
halászati gazdálkodásnak

4.41. A közös halászati politikát érintő – például a fogási kvótákra vonatkozó –

jelentősebb döntéseknek figyelembe kellene venniük a tudományos
szakvéleményeket, a tudományos adatok hozzáférhetősége tehát alapvető fontosságú.
Az ETHA támogatást nyújt a tagállami adatgyűjtéshez és -kezeléshez. 2020 végéig e
célra a tagállamok 482 millió eurót különítettek el és 379 millió eurót fizettek ki 44.

4.42. A tengeri környezet védelméről szóló különjelentésünkben45 észrevételeztük,

hogy 2017-ben az ICES az adatokkal kapcsolatos hiányosságokból kifolyólag az
állományok több mint feléről nem tudott tudományos szakvéleménnyel szolgálni.
2019-ben ez az arány 62% volt (256 állományból 159-ről nem állt rendelkezésre
elegendő adat 46). A Földközi-tenger és a Fekete-tenger kapcsán 2016-ban 47
halállományról adtak értékelést, de 2018-ban mindössze 21 állományról álltak
rendelkezésre információk 47.

42

8/2017. sz. különjelentés.

43

Az 508/2014/EU rendelet 5. cikke.

44

AzETHA végrehajtási jelentése, Európai Bizottság, 2021.

45

26/2020. sz. különjelentés.

46

Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, STECF, 2021.

47

SWD(2020) 112 final.
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A halászati ellenőrzési rendszer korszerűsítése folyamatban van

4.43. A közös halászati politika sikere szorosan összefügg a halászati ellenőrzési

rendszer eredményességével. 2017-ben az ellenőrzési rendszer kapcsán problémákról
számoltunk be 48. A Bizottság 2018-ban felülvizsgált halászati ellenőrzési rendeletre
irányuló javaslatot nyújtott be 49. A jogalkotási javaslatot nem fogadták el a
társjogalkotók, és az ellenőrzési rendszer hiányosságai azóta is fennállnak 50.

4.44. Az ETHA finanszírozást nyújt a szabályok érvényesítéséhez szükséges nemzeti

ellenőrzési rendszerek eredményességének javításához. E folyamat elősegítésében az
elkülönített pénzforrás nagyságát (2020-ig 440 millió euró 51) tekintve mindeddig az
ETHA-intézkedések a legjelentősebbek, de nincsenek arról tájékoztatást nyújtó
mutatók, hogy mennyiben segíti elő az Európai Tengerügyi és Halászati Alap az
eredményes ellenőrzési rendszerre irányuló célkitűzés megvalósítását.

48

8/2017. sz. különjelentés.

49

COM(2018) 368 final.

50

Az ellenőrzési rendelet végrehajtásáról szóló jelentés, Európai Bizottság, 2021.

51

AzETHA végrehajtási jelentése, Európai Bizottság, 2021.
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Következtetések
4.45. A közös halászati politikának törekednie kell olyan problémák kezelésére,

mint a nem fenntartható halászat, a tengeri környezet romlása, valamint az uniós
halászati és akvakultúra ágazat átalakulása. Az ETHA rendeltetése, hogy támogassa
ezeket a KHP-célkitűzéseket. A Bizottság által rendelkezésre bocsátott vagy
megszerzett teljesítményinformációknak tükrözniük kell az ETHA-ból biztosított
beavatkozással elért eredményeket, rá kell mutatniuk a nem megfelelő előrehaladásra
és korrekciós intézkedések meghozatalát kell eredményezniük.

4.46. Megállapítottuk, hogy a Bizottság teljesítményinformációi az eredmények
helyett legnagyobbrészt az Alap által a KHP célkitűzéseihez nyújtott pénzügyi
hozzájárulásra összpontosítanak.

4.47. A programindokolás és az AMPR többnyire általános makroszintű mutatókat

tartalmaz. Ezek jól használhatóak a halászati és az akvakultúra-ágazat állapotának
átfogó bemutatására. Nem látható viszont egyértelműen, hogy az ETHA hogyan segíti
elő a bejelentett eredmények megvalósulását (lásd: 4.16. bekezdés). Ennek kimutatása
elengedhetetlen annak értékeléséhez, hogy az ETHA mennyire eredményesen
teljesítette a KHP célkitűzéseit, illetve a költségvetési igények indokolásához.
A programindokoláson és az AMPR keretén kívül kidolgozott, az ETHA éves
végrehajtási jelentésében összefoglalt egyedi ETHA-mutatók és -adatok az ETHA
végrehajtásának teljesebb körű áttekintését teszik lehetővé, ám ez utóbbiak is inkább a
kiadásokra, semmint az eredményekre összpontosítanak (lásd: 4.17. bekezdés).

4.48. Megállapításunk szerint a Bizottság kevés információt szolgáltat az ETHA

eredményeiről a KHP – az ETHA programindokolásában és az éves irányítási és
teljesítményjelentésben szereplő – környezetvédelmi célkitűzéseihez nyújtott
támogatást illetően. Valószínűleg nem teljesült az a KHP-cél, hogy 2020-ig valamennyi
halállomány tekintetében elérjék a kívánt védettségi helyzetet. Az e területen elért
előrehaladás nyomon követésére kidolgozott fő mutató (a maximális fenntartható
hozam szintjén végzett halászat) nem szolgáltat elegendő információt a megvalósítás
felé tett előrehaladás szintjének meghatározásához (lásd: 4.32–4.36. bekezdés).
Észrevételeztük továbbá, hogy változatlanul fennállnak a halászati tevékenység által a
tengeri ökoszisztémára kifejtett negatív hatások, nem szűnt meg a nem kívánt fogások
visszadobásának gyakorlata, és a tengeri területek védelmének eredményességéről
tájékoztató mérőszámokat jelentős hiányosságok jellemzik (lásd: 4.25–4.29. bekezdés).
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4.49. A rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy az uniós halászati flotta

összességében nyereséges, és a fenntartható halászat előnyös a halászok számára. Az
utóbbi évek stagnálása arról tanúskodik, hogy az uniós akvakultúra-termelés
fellendítése terén kevesebb előrehaladás történt (lásd: 4.20–4.24. bekezdés).

4.50. Az ETHA finanszírozza a szükséges tudományos szakvélemények kidolgozását
szolgáló adatgyűjtést és -kezelést. Az adathiány miatt azonban számos halállomány
esetében – különösen a Földközi- és a Fekete-tengeren – nem fogalmazható meg
tudományos szakvélemény (lásd: 4.41–4.42. bekezdés).

4.51. Végezetül a halászat ellenőrzési rendszere döntő jelentőségű tényező a KHP
célkitűzéseinek megvalósításában. A Bizottság hozott korrekciós intézkedéseket,
amelyek a nemzeti ellenőrzési rendszerek javulását eredményezhetik, a problémák
azonban nem szűntek meg (lásd: 4.43.bekezdés).
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Mellékletek
4.1 melléklet. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap
célkitűzései
Egyedi célkitűzések
Célkitűzés

Teljes név

Rövid név (és
rövidítés)

Szerepel a
mintánkban

1. egyedi
célkitűzés

A halászat és az akvakultúra
versenyképességének,
környezeti szempontú
fenntarthatóságának,
gazdasági életképességének és
társadalmi
felelősségvállalásának
elősegítése

A halászat és
akvakultúra
előmozdítása

Igen

2. egyedi
célkitűzés

Az uniós ITP oly módon történő
kidolgozásának és
végrehajtásának elősegítése,
hogy a szakpolitika kiegészítse
a kohéziós politikát és a KHP-t

Az ITP
előmozdítása
(SO2)

Nem

3. egyedi
célkitűzés

A halászati és akvakultúraterületek kiegyensúlyozott és
inkluzív területfejlesztésének
előmozdítása

A területi
fejlődés
előmozdítása

Nem

4. egyedi
célkitűzés

A közös halászati politika
végrehajtásának előmozdítása

A KHP
előmozdítása
(SO4)

Igen

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindokolások alapján.
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5. fejezet
Biztonság és uniós polgárság
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Tartalomjegyzék

Bekezdés

Bevezetés

5.1.–5.9.

A „Biztonság és uniós polgárság” terület rövid ismertetése

5.1.–5.2.

Hatókör és módszer

5.3.–5.5.

Az ISF-BV célja és rendeltetése

5.6.–5.9.

A Belső Biztonsági Alap határigazgatási és vízumügyi
eszközének
(ISF-BV) teljesítményértékelése

5.10.–5.31.

Általános észrevételek

5.10.–5.17.

Jelentős különbségek mutatkoznak a nemzeti programok
végrehajtásában

5.11.

Hiányosak az ISF-BV teljesítményinformációi

5.12.–5.14.

Az éves irányítási és teljesítményjelentésben közzétett
teljesítménymutatók optimista képet festenek az ISF-BV
teljesítményéről

5.15.–5.16.

Az ISF-BV általános célkitűzésére vonatkozó mutató megfelelően halad,
de azt több külső tényező is befolyásolja

5.17.

A közös vízumpolitika támogatása

5.18.–5.21.

Az ISF-BV hozzájárul a hatékony vízumfeldolgozáshoz, de nem jár
sikerrel abban, hogy képzések útján ösztönözze az uniós vívmányok
következetes alkalmazását

5.20.–5.21.

Az integrált határigazgatás támogatása

5.22.–5.31.

Az ISF-BV eredményesebb az informatikai rendszerek és berendezések
korszerűsítése terén, mint abban, hogy betanítsa a határőröket azok
használatára

5.23.–5.26.

Az ISF-BV lehetővé tette az integrált határigazgatáshoz szükséges
rendszerek kifejlesztését

5.27.–5.30.

Az ISF-BV eredményes határigazgatáshoz való hozzájárulása attól függ,
hogy a tagállamok megbízható, releváns és naprakész adatokat
töltenek-e fel az informatikai rendszerekbe

Következtetések
Mellékletek
5.1 melléklet. A Belső Biztonsági Alap határigazgatási és
vízumügyi eszközének (ISF-BV) célkitűzései

5.31.
5.32.–5.36.
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Bevezetés
A „Biztonság és uniós polgárság” terület rövid ismertetése

5.1. A TPK 3. fejezete a szakpolitikákhoz kapcsolódó olyan kiadásokat foglalja

magában, amelyek célja az uniós polgárság eszméjének erősítése egy szabadságon,
biztonságon és jogérvényesülésen alapuló, belső határok nélküli térség létrehozásával.
Ebbe a fejezetbe tartoznak a következőkhöz nyújtott támogatások:
o

menekültügy és migráció;

o

belső biztonság, amely a harmonizált határigazgatási intézkedéseket, a közös
vízumpolitika kidolgozását, a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködést,
illetve a biztonsági kockázatok és válságok kezeléséhez szükséges kapacitások
fejlesztését foglalja magában;

o

migráció és biztonság, valamint igazságügyi együttműködés;

o

emberi, állat- és növényegészségügy;

o

kulturális és audiovizuális ágazat;

o

jogérvényesülés, fogyasztói jogok, egyenlőség és polgárság.

5.2. A 2014–2020-as TPK e fejezete keretében tervezett összes kiadás

22,4 milliárd euró, amelyből 2020 végéig 17,5 milliárd euró kifizetésére került sor (lásd:
5.1. ábra). A legjelentősebb kiadási területet két egymással összefüggő szakpolitikai
terület, nevezetesen a migráció és a biztonság alkotja.
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5.1. ábra. Biztonság és uniós polgárság: a 2014–2020-as időszakban az
időszak kötelezettségvállalásai alapján teljesített kifizetések
i. a TPK valamennyi fejezete arányában

ii. egyedi programok szerinti bontásban
(milliárd euró)

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
(MMA)
4,4 (25,3%)




A Belső Biztonsági Alap határigazgatást
támogató eszköze (ISF-BV)
1,4 (8,1%)

766,9 milliárd
euró

Élelmiszer- és takarmányprogram
1,4 (8,0%)


Biztonság és uniós polgárság
17,5 2,3%

Kreatív Európa
1,2 (6,9%)
A Belső Biztonsági Alap rendőrségi eszköze
(ISF-P) 0,7 (4,0%)
Egyéb programok
8,3 (47,7%)

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

Hatókör és módszer

5.3. A „Biztonság és uniós polgárság” területhez tartozó 11 program közül a Belső

Biztonsági Alap határigazgatási és vízumügyi eszközét („ISF Borders and Visa”, a
továbbiakban: ISF-BV) választottuk ki, amely az e TPK-fejezet kapcsán 2020 végéig
teljesített összes kifizetés 8,1%-át teszi ki. Célunk az volt, hogy megállapítsuk, mennyi
releváns teljesítményinformáció áll rendelkezésre, és hogy ezen információk alapján
értékeljük az uniós kiadási programok teljesítményét. Előzőleg, az uniós költségvetés
teljesítményéről szóló 2019. évi jelentésünkben a – 2019 végére az összes kifizetés
23,9%-át kitevő – Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot (MMA) vizsgáltuk
meg.

5.4. Fejezetünket a Bizottság teljesítményinformációinak felhasználásával

készítettük el, amelyek a 2020. évi éves irányítási és teljesítményjelentésből (AMPR),
a 2022. évi költségvetés-tervezet programindokolásából, valamint az 5.2. ábrán
bemutatott fontosabb értékelésekből és egyéb jelentésekből származnak. Ezeket az
információkat megvizsgáltuk valószerűségük tekintetében, illetve saját
megállapításainkkal összevetve, de megbízhatóságukat nem ellenőriztük. Saját
közelmúltbeli ellenőrzéseink és áttekintéseink eredményeit is felhasználtuk.
A fejezetünk elkészítése során alkalmazott módszertant a Függelék ismerteti
részletesebben.
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5.2. ábra. A főbb értékelések és egyéb jelentések ütemezése és az
érintett időszakok
TPK
2014–2020

TPK
2007–2013
2008

2010

2012

2014

2016

TPK
2021–2027

2018

Érintett időszak

2020

2022

2024

2026

Közzététel

A Belső Biztonsági Alap időközi
értékelése (2014–2017)
Az Integrált Határigazgatási Alapra
vonatkozó szabályozás hatásvizsgálata –
Határigazgatás és vízumügy, IBMF-CCE
A 2007–2013-as Külső Határok Alap
utólagos értékelése
A 2014–2020-as Belső
Biztonsági Alap utólagos
értékelése
Jelentés a schengeni értékelési és
monitoringmechanizmus
működéséről
A Schengeni Információs Rendszer (SIS II)
értékelése
Jelentés a SIS használatáról*
Hatásvizsgálat a VISA korszerűsítéséről
A VIS célravezetőségi vizsgálata
Az Eurosur értékelése*
A FRA* jelentése az Eurosur*-ról és az
alapvető jogokról

* SIS: Schengeni Információs Rendszer, VIS: Vízuminformációs Rendszer, FRA: Alapjogi Ügynökség,
Eurosur: Európai Határőrizeti Rendszer.
Forrás: Európai Számvevőszék.
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5.5. Az egyes uniós kiadási programokat létrehozó jogszabályok egy sor célkitűzést

határoznak meg, amelyek vagy általánosak (rendszerint tágabb és inkább stratégiai
célkitűzések), vagy egyediek (rendszerint szűkebb és inkább operatív célkitűzések)
lehetnek. Ez a fejezet az ISF-BV általános célkitűzését és két egyedi célkitűzését
tárgyalja. Az ISF-BV-re irányuló jogszabályok meghatározzák a finanszírozás operatív
célkitűzéseit is (lásd: 5.1. melléklet) 1.

Az ISF-BV célja és rendeltetése

5.6. Az ISF-BV az egységes és magas szintű határellenőrzést lehetővé tevő

harmonizált határigazgatási intézkedésekhez, valamint az alapvető szabadságok és
emberi jogok iránti uniós kötelezettségvállalásnak megfelelően a közös vízumpolitika
kidolgozásához 2 nyújt támogatást (a 2014–2020-as időszak kötelezettségvállalásainak
összege 2,4 milliárd euró 3). Az 5.3. ábra bemutatja az ISF-BV hátterét, és fogalmi
áttekintést nyújt arról, hogy a program milyen szükségleteket tervez kielégíteni,
továbbá melyek a célkitűzései, illetve a várt outputjai és végeredményei.

1

A külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló
515/2014/EU rendelet 3. cikke.

2

Az 515/2014/EU rendelet 3. cikke.

3

Kizárólag megosztott irányítás, kivéve a sürgősségi segélyt (414 millió euró) és az uniós
fellépéseket.

152

5.3. ábra. Az ISF-BV áttekintése
•

Szükségletek
A szabadságon, a
biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló,
belső határok nélküli
térség létrehozása

•

Az uniós polgárok és a
(rövid tartózkodás céljából)
jogszerűen utazók szabad
mozgása az Unió területén

•

A külső határok magas
szintű és egységes
ellenőrzése

Célkitűzések
•

GO1: Hozzájárulás az Unió
magas szintű
biztonságához

A Belső Biztonsági Alap
határigazgatási eszköze (ISFBV):
•

SO1: közös vízumpolitika

•

SO2: integrált
határigazgatás

(Lásd még: 5.1. melléklet)

Inputok
•
•

2014–2020: 2,4 milliárd
euró*
Kifizetve: 50%

•

A Bizottság, a Frontex, az
eu-LISA és a részt vevő
országok konzuli és
határigazgatási
szolgálatainak személyzete

•

Határigazgatási
informatikai rendszerek

Háttér és külső tényezők
Uniós háttér
• Az EUMSZ szabadságról,
jogérvényesülésről és
biztonságról szóló
rendelkezései
• A biztonsági unióra
vonatkozó uniós stratégia
• A schengeni vívmányok és
a határellenőrzési kódex
Tagállami háttér
• Eltérő kapacitás a
vízumigazgatás, a biztonsági
fenyegetések kezelése és a
magas szintű közös
határellenőrzési normák
alkalmazása tekintetében
• Ideiglenes határlezárások
Külső tényezők
• Migrációs nyomás,
geopolitikai helyzet
• A Belső Biztonsági Alap
rendőrségi eszköze (ISFPolice)
• Uniós és más állampolgárok
jelentette biztonsági
fenyegetések
• Covid19-járvány

Eljárások

Várt eredmények
Hatások
• Zökkenőmentes
határátlépés
• Az uniós polgárok és a
jogszerűen utazók szabad
mozgása az Unió területén
• Nagyobb kapacitás a külső
határokra nehezedő nyomás
kezelésére
• Az illegális bevándorlás
visszaszorítása
• A migránsok támogatása az
emberi jogi
kötelezettségekkel
összhangban
Eredmények
• Korrekt, egységes és
hatékony határellenőrzések
• A harmadik országok (rövid
tartózkodás céljából)
jogszerűen belépő
állampolgárainak egységes
kezelése
• Jobb kommunikáció és
fokozott konzuli
együttműködés az országok
között
• A konzuli helyiségek és a
határigazgatási állomások
felújítása és korszerűsítése

Irányítás módja
81% a tagállamokkal és a
schengeni társult országokkal
megosztott irányítás
keretében
Szereplők
Bizottság, Frontex, eu-LISA, a
tagállamok és a társult
országok hatóságai, beleértve a
konzulátusi személyzetet, a
határőröket és a
vámtisztviselőket
Tevékenységek
Képzés, új, korszerűsített és
csereberendezések beszerzése,
helyiségek felújítása, beruházás
az informatikai rendszerek
korszerűsítésébe, bővítésébe és
karbantartásába, illetve
interoperabilitásába

* az uniós fellépések kivételével

Forrás: Európai Számvevőszék, az (EU) 515/2014 rendelet alapján.

•

•

•

•

Várt outputok
Képzések a vízumüggyel, a
schengeni térséggel és a
határellenőrzési kódexszel
kapcsolatos vívmányokról
Infrastruktúra, épületek,
berendezések beszerzése a
konzuli helyiségek és a
határigazgatási állomások
számára
Interoperábilis
informatikai rendszerek az
integrált határigazgatás
számára – megbízható,
releváns és időszerű
adatokkal
Határőrizeti berendezések
és ellenőrző központok, az
Eurosur és a Frontex
együttes műveletek
számára is

153

5.7. Az ISF-BV finanszírozásának legnagyobb részét (81%) a részt vevő uniós

tagállamok (Írországot kivéve valamennyi tagállam) és a négy schengeni társult ország
(Izland, Liechtenstein, Svájc és Norvégia) nemzeti programjain keresztül irányítják a
bizottsági Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatósággal (DG HOME)
együttműködésben. Ez utóbbi szerv felelős a többi uniós fellépés és a sürgősségi segély
közvetlen vagy közvetett irányításáért is. Az 5.4. ábra áttekintést nyújt a 2014–2020-as
időszak nemzeti programjai kapcsán az országok által bejelentett tényleges
kiadásokról.

5.4. ábra. A nemzeti programok kiadásainak áttekintése
A tagállamok által bejelentett nemzeti programkiadások (2014–2020): 1320 millió euró
A kifizetések százalékos aránya kiadástípusonként

Az ISF-BV nemzeti célkitűzései

SO1 – a közös vízumpolitika támogatása: A tagállamok arra való képességének javítása, hogy
közös vízumpolitikát alkalmazzanak a jogszerű utazás megkönnyítése érdekében (schengeni
vízumok), biztosítva a harmadik országbeli állampolgárokkal szembeni egyenlő bánásmódot
SO1 – NO1 – Nemzeti kapacitás: A VIS és más, vízumkiadásra, a vízumosztályok
felújítására/átalakítására és harmadik országokban új vízumosztályok megnyitására szolgáló
egyéb informatikai eszközök nemzeti elemeinek fejlesztése
SO1 – NO2 – Uniós vívmányok: a közös vízumpolitikával kapcsolatos képzés a schengeni
értékelési mechanizmus egyedi ajánlásaival összhangban
SO1 – NO3 – A konzuli együttműködés fokozása: közös vízumkérelmi központok, képviseleti
megállapodások, konzulátusok és felszerelések fejlesztése és korszerűsítése, valamint
speciális (például bevándorlási összekötő tisztviselői) álláshelyek létrehozása és bővítése
harmadik országokban
SA1 – Konzuli együttműködés: egyedi fellépések keretében
SO1 – NO1 – Eurosur: az Eurosur tagállami komponenseinek kialakítása (ideértve a nemzeti
koordinációs központok épületeit, berendezéseit és informatikai rendszereit, a nemzeti
helyzetfejlesztést és az információcserét), valamint a határellenőrzési berendezésekbe és a
határőrizeti rendszerekbe történő beruházások, beleértve a közös határműveletekhez a
Frontex-szel megosztandó felszerelést is
SO1 – NO2 – Információcsere: az együttműködés javítását célzó kommunikációs rendszerek,
képzések, szakértői találkozók és szemináriumok a különböző ügynökségek között
SO2 – NO3 – Közös uniós szabványok: biztonságos, interoperábilis informatikai
határigazgatási rendszerek létrehozása (például SIS, VIS, ETIAS és Eurosur), a
határellenőrzési infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése (például automatizált
határellenőrzési kapuk)
SO1 – NO4 – Uniós vívmányok: a határokkal kapcsolatos képzés (schengeni határellenőrzési
kódex) a schengeni értékelési mechanizmus egyedi ajánlásaival összhangban
SO2 – NO5 – Jövőbeli kihívások: az ügynökségek által irányított határelemzési tevékenységek
SO2 – NO6 – Nemzeti kapacitás: a határátkelőhelyek infrastruktúrájának fejlesztésére és
fenntartására irányuló beruházások
SO2 – SA2 – A Frontex berendezései: a közös műveletekhez a Frontex rendelkezésére
bocsátandó eszközök beszerzésére irányuló egyedi tagállami intézkedések
SO2 – Technikai segítségnyújtás (határok): technikai segítségnyújtás biztosítása a tagállamok
számára
SO2 – Határigazgatási működési támogatás: helyhez kötött és mobil határellenőrzési
berendezések karbantartási költségei
STS – Különleges átutazási rendszer: a Litvánia és Oroszország közötti árutovábbítási
rendszerre vonatkozó külön szabályozás

SO1
A közös
vízumpolitika
támogatása

SO2
Integrált
határigazgatás

STS
Különleges
átutazási
rendszer

8%

82%

10%

2,5%

4,6%
0,2%

0,7%
0,3%

8%

2%

2%

1%
1%
30%
11%
2%
25%

Forrás: Európai Számvevőszék, a tagállamok 2020. évi éves végrehajtási jelentései alapján.

10%
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5.8. A szakpolitikák végrehajtása és az ISF-BV kiadásainak igazgatása szoros

koordinációt és együttműködést tesz szükségessé a Bizottság, az uniós ügynökségek
(különösen a Frontex) és a nemzeti vámügyi (határokkal összefüggő feladataik
vonatkozásában), vízum- és bevándorlásügyi, valamint határigazgatási hatóságok
között. A Frontexszel például konzultálni kell a nemzeti programok, az integrált
határigazgatáshoz kapcsolódó kiadások, valamint az együttes műveletekhez szükséges
jármű- és eszközvásárlások kapcsán 4.

5.9. A határellenőrzésre és a Belső Biztonsági Alap tevékenységeinek végrehajtására

hatással lehetnek olyan, a nemzeti kormányzatok befolyásán kívül álló események,
mint például a Covid19-járvány egészségügyi hatásai, a terrorfenyegetettséggel
összefüggő biztonsági aggályok vagy az Unión kívülről érkező migránsok előre nem
látható mozgásai.

4

Az 514/2014/EU rendelet 9. cikke (2) bekezdésének f) pontja és II. mellékletének (2)
bekezdése.
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A Belső Biztonsági Alap határigazgatási
és vízumügyi eszközének
(ISF-BV) teljesítményértékelése
Általános észrevételek

5.10. Az 5.5. ábra bemutatja az ISF-BV programindokolásában szereplő valamennyi

mutató általunk készített áttekintését, az 5.6. ábra az ISF-BV általános célkitűzéséhez
tartozó mutatót ismerteti, az 5.8. ábra és az 5.9. ábra pedig az ISF-BV két egyedi
célkitűzéséhez tartozó mutatókról készített saját áttekintésünket adja közre. Az uniós
költségvetés teljesítményéről szóló 2019. évi jelentésünkben 5 kitértünk néhány olyan
általános elővigyázatossági szempontra, amelyeket a mutatók értelmezésekor szem
előtt kell tartani. Arra vonatkozó értékelésünk, hogy egy adott mutató alakulása
„megfelelően” halad-e, annak a valószínűségére vonatkozik, hogy ez a mutató eléri-e a
kitűzött célértéket. Ez az értékelés nem veszi figyelembe, hogy egy adott mutató
összefügg-e az ISF-BV fellépéseivel és célkitűzéseivel, és ha igen, mennyire szoros ez az
összefüggés, és azt sem veszi figyelembe, hogy az e mutató tekintetében
meghatározott célérték kellően ambiciózus-e. Ezért a program teljesítményének
elemzésekor ez csak az első lépésnek tekinthető. Nem ellenőriztük a mögöttes adatok
megbízhatóságát sem (ugyanakkor a 2019. évi teljesítményjelentésünkben 6
foglalkoztunk ezzel a kérdéssel).

5

A Számvevőszék 2019. évi jelentése az Európai Unió költségvetésének teljesítményéről,
1.24. bekezdés.

6

Uo., 1.13–1.23. bekezdés.
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5.5. ábra. A programindokolásban szereplő összes ISF-BV-mutató
áttekintése
Eredmény

Output

Célkitűzés (*) Összesen
GO.01
1
SO.01
5
SO.02
6
Összesen
12

Mind

3
4
7

Hatás

Mind

1
2
3

2
1
3

1
1

2
1
3

Mind

2
2

1
1

1

1

1
2

1

1
1

(*) A célkitűzések teljes listáját lásd: 5.1. melléklet
JELMAGYARÁZAT
A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért
haladást)?
Igen

Nem

Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,
illetve elégtelen ahhoz, hogy következtetést lehessen
levonni

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.

Jelentős különbségek mutatkoznak a nemzeti programok
végrehajtásában

5.11. Az éves irányítási és teljesítményjelentésben és a programindokolásokban

közzétett összevont pénzügyi információk nagyon eltérő előirányzatokat és
felhasználási arányokat mutatnak be a tagállamok nemzeti programjai kapcsán:
o

A rendeletben megállapított elosztási kritériumok alapján az eszköz megosztott
irányítás alatt álló finanszírozási összegének (2,4 milliárd euró) 43%-át (1 milliárd
euró) négy tagállam (Görögország, Olaszország, Spanyolország, Litvánia) között
osztották fel.

o

2020 végéig a nemzeti programok előirányzatainak csak 55%-át fizették ki 7.
A kiadások szintje országonként igen eltérő volt: egyes országok csak 18%-át,
mások akár 79%-át is elköltötték előirányzataiknak. A tagállamok a következő
problémákról számoltak be, amelyek késleltették a finanszírozás felhasználását 8:
o

A bizonyos tényezők – többek között a kisszámú pályázó, az összetett kiírási
feltételek és technikai minimumelőírások – miatt adódó közbeszerzési
késedelmek, amelyek miatt adott esetben új műszaki előírásokat kellett
kiadni vagy törölni kellett a közbeszerzést.

7

A 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindokolások, 1006. o.

8

A tagállamok 2020. évi éves végrehajtási jelentései.
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o

A jogszabályok merevsége, amely miatt nehéz volt átirányítani a nemzeti
előirányzatokat az informatikai rendszereket is magukban foglaló projektek
finanszírozásának növelésére, ezért alacsonyabb szinten alakultak a
felhasználási arányok.

o

Néhány tagállam tétlensége a nem uniós országokban létrehozandó
konzulátusok felállítását (például harmadik országokban közös schengeni
irodák létrehozását) célzó koordináció terén.

o

A végrehajtó hatóságok befolyásán kívüli egyéb tényezők, mint például a
Covid19-világjárvány, más késedelmes projektektől való függőség, a
közbeszerzésekkel kapcsolatos fellebbezések számának növekedése,
valamint politikai és adminisztratív akadályok az Unión kívüli országokban.

Hiányosak az ISF-BV teljesítményinformációi

5.12. A teljesítménymérési keret nem terjed ki az uniós szintű fellépésekre (a

továbbiakban: uniós fellépések) és a sürgősségi segélyre, holott azok az ISF-BV
előirányzatainak 19%-át teszik ki. A Bizottság – mivel arra nem kötelezi jogszabály –
még nem dolgozott ki teljesítménymérési keretet e két fellépés számára: ennélfogva
egy összesen 553 millió eurós összegről nemigen áll rendelkezésre összevont
teljesítményinformáció.

5.13. Az éves irányítási és teljesítményjelentés és a programindokolások kevés

információval szolgálnak az alap végrehajtásának gazdaságosságáról és
hatékonyságáról, illetve az ISF-BV intézkedéseinek költséghatékonyságáról.

5.14. Az éves irányítási és teljesítményjelentésben és a programindokolásokban

közzétett ISF-BV-mutatók több mint fele (12-ből 7) outputmutató, tehát a program
operatív végrehajtását méri, ami szorosan kapcsolódik a költségvetés felhasználási
arányához. A Belső Biztonsági Alap 2018. évi időközi értékelésére egy olyan időszakban
került sor, amikor a végrehajtás lassú volt, az ebben közzétett információktól
eltekintve (lásd: 5.2. ábra) pedig nem történt beszámolás az operatív célkitűzések
eléréséről (lásd: 5.1. melléklet). Elkerülhetetlen, hogy bármely többéves program
kiadásai és annak megfigyelhető eredményei között időeltolódás legyen. 2020 végéig a
tagállamok az ISF-BV előirányzatainak még 45%-át nem fizették ki, ami azt valószínűsíti,
hogy számos eredmény csak 2020 után válik kézzelfoghatóvá. A tagállamok 2023
végéig nyújtják be utólagos értékelésüket a Bizottságnak.
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Az éves irányítási és teljesítményjelentésben közzétett
teljesítménymutatók optimista képet festenek az ISF-BV teljesítményéről

5.15. A 2020. évi éves irányítási és teljesítményjelentésben való közzétételre

kiválasztott fő teljesítménymutatók szerint az ISF-BV jelentős előrehaladást tett
célértékei felé, sőt több mint 100%-ban teljesítette is azokat (az 5.16. bekezdés
ismerteti, hogyan képes megváltoztatni a 2.2. és az 1.4. egyedi célkitűzés átfogó
teljesítményét néhány ország kivételes outputja). Ezek – az ISF-BV által finanszírozott
tevékenységek ismertetésével együtt – optimista képet festenek az előrehaladásról.
A tagállamok konzulátusaira és határőreire irányuló képzés és kapacitásépítés kevésbé
biztató mutatóit nem tették közzé.

5.16. Mivel a közreadott teljesítménymutatók a tagállamok által bejelentett

eredmények összesítését tükrözik, néhány ország kivételes teljesítménye kedvező
átfogó kép bemutatását eredményezi:
o

A jelentésben 2680 konzulátus fejlesztése szerepelt az 1.4. egyedi célkitűzés
keretében (a 2020. évi célérték 923 volt), ez azonban nagyrészt arra vezethető
vissza, hogy négy ország (Németország, Spanyolország, Görögország és
Olaszország) egyenként több mint 500 konzulátus fejlesztéséről számolt be. Ezen
országokat nem számítva az átfogó cél 641-re, az eddigi előrehaladást tükröző
mutató pedig 290%-ról 85%-ra esik vissza.

o

Franciaország kivételes eredményekről számolt be a 2.2. egyedi célkitűzés
kapcsán a határellenőrzési infrastruktúra korszerűsítése, illetve fejlesztése terén
(a megcélzott 4000 egységhez képest 14 735 egység), amivel nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy 33 516 korszerűsített vagy fejlesztett egység elérésével jócskán
sikerült meghaladni a 19 902 egységben meghatározott átfogó célt. Ha
Franciaországot nem vesszük figyelembe, a célérték 15 902 egység, az átfogó
eredmény pedig 18 781 egység lenne.

o

Ha az 1.1. egyedi célkitűzés keretében a konzuli együttműködési tevékenységek
kapcsán kivételes mutatókat bejelentő három országot (Franciaország, Szlovénia
és Norvégia) kizárjuk az összesítésből, az eddigi előrehaladást tükröző mutató
294%-ról (a 146-ban meghatározott célértékhez képest 430) 121%-ra esik vissza.

o

Az 1.3. egyedi célkitűzés keretében bejelentett, harmadik országokban fenntartott
759 fő szakosodott konzulátusi alkalmazotti álláshely (célérték: 395) közül 679-et
mindössze négy ország (Ausztria, Németország, Görögország és Hollandia)
jelentett be. E négy országot nem számítva az eddigi előrehaladást tükröző
mutató 192%-ról 28%-ra csökkenne.
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Az ISF-BV általános célkitűzésére vonatkozó mutató megfelelően halad,
de azt több külső tényező is befolyásolja
5.6. ábra. Az általános célkitűzéshez kapcsolódó mutató áttekintése

Az összes mutató összefoglalása
Output

Megfelelően halad?
Igen

Eredmények

Hatás

1

ÖSSZESEN
1

1

Nem
Nem
egyértelmű
ÖSSZESEN

1

1
1

1

A kiválasztott egyedi mutató részletesen
Mutató
Az EU külső határain feltartóztatott
irreguláris migránsok

Előrehaladás a célérték felé
100% (2020)

Hatás

Nincs részcél
2012

2022

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa
Mennyiségi

Minőségi

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig
elért haladást)?
Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,
illetve elégtelen ahhoz, hogy következtetést
Igen
Nem
lehessen levonni
A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értékelte a haladást, mint a Számvevőszék?
Igen

Nem

Az áttekintés és módszertanunk részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.
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5.17. Az ISF-BV általános célkitűzése az, hogy hozzájáruljon a magas szintű

biztonság kialakításához az Unióban. A migrációs válság hatalmas nyomás alá helyezte
az Unió külső határait, emiatt néhány tagállam ismét bevezette a belső
határellenőrzést, illetve egyéb válaszlépéseket tett. Az ISF-BV fokozott finanszírozással
segítette a tagállamokat e törekvéseikben. Ugyanakkor nehéz elkülöníteni és értékelni
a program eredményességét e célkitűzés elérése tekintetében, hiszen azt több külső
tényező is befolyásolja. Ugyanez igaz az általános célkitűzés értékelése céljából
meghatározott általános hatásmutatóra (lásd: 5.6. ábra). Bár az ISF-BV kiadásai és
tevékenységei segíthetik a tagállamokat abban, hogy feltartóztassák az illegális
migránsokat az Unió külső határain, a migránsok száma rendkívül labilis külső
tényezőktől függ, amelyek felett az Unió nem rendelkezik befolyással.

A közös vízumpolitika támogatása

5.18. Az ISF-BV törekszik egy olyan közös politika kidolgozásának elősegítésére,

amely segítségével mind az uniós állampolgárok, mind a harmadik országok vízummal
rendelkező állampolgárai ellenőrzés nélkül utazhatnak a schengeni térségben
(5.7. ábra). A programindokolásoknak az 1. egyedi célkitűzéshez, azaz a közös
vízumpolitika támogatásához kapcsolódó mutatóiról az 5.8. ábra nyújt áttekintést.
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5.7. ábra. A schengeni térség térképe
Uniós schengeni tagállamok
Nem uniós schengeni államok
Nem schengeni uniós tagállamok*

* Az Egyesült Királyság az Európai Unióból való kilépéséig, 2020. január 31-ig
vett részt ezekben a programokban.
Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Parlament adatai alapján – PE 658.699. sz. tanulmány: The
State of Play of Schengen Governance, 2020. november, 16. o.
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5.8. ábra. A közös vízumpolitikához kapcsolódó mutatók áttekintése

Az összes mutató összefoglalása
Megfelelően halad?

Output

Igen

1

Nem

2

Nem
egyértelmű (*)
ÖSSZESEN

Eredmények
1

ÖSSZESEN
3

2

2

1
3

Hatás

1
5

2

Az egyedi mutatók részletesen
Előrehaladás a célérték felé

Mutató
A BBA támogatásával kialakított
konzuli együttműködési Eredmények
tevékenységek
A közös vízumpolitikával foglalkozó
személyzet BBA által finanszírozott
képzése

100% (2020)
Részcél
50% (2017)
2013
2022
38% (2020)
Részcél
50% (2017)

Output
2013

2022
7% (2020)

A közös vízumpolitikával
kapcsolatos, a BBA által
finanszírozott képzések

Output

A harmadik országokban betöltött, a
BBA által támogatott szakosodott
álláshelyek száma

Output

Részcél
50 % (2017)
2013
2022
100% (2020)

A BBA segítségével kialakított vagy
Eredmények
korszerűsített konzulátusok

Részcél
50% (2017)
2013
2022
100% (2020)
Részcél
50% (2017)
2013

2022

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa
Mennyiségi

Minőségi

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért
haladást)?
Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,
Nem
Igen
illetve elégtelen ahhoz, hogy következtetést
A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értékelte a haladást, mint a Számvevőszék?
Igen

Nem

Az áttekintés és módszertanunk részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.

163

5.19. A közös vízumpolitika hatóköre csak a rövid távú vízumokra terjed ki.

A hosszabb távú tartózkodásra jogosító vízumok és a tartózkodási engedélyek továbbra
is a tagállamok hatáskörébe tartoznak, és azok nem kötelesek megosztani ezt az
információt más országokkal (lásd: 5.31. bekezdés). A schengeni országok például még
mindig több mint 200 különböző típusú nemzeti vízum és tartózkodási engedély útján
teszik lehetővé a harmadik országok állampolgárainak a schengeni térségbe való
beutazást és az azon belüli utazást; az uniós határinformációs rendszerekről készített
különjelentésünkben megállapítottuk, hogy csak 2017-ben közel 2,7 millió ilyen
engedély kiadására került sor 9. Az ISF-BV tehát csak az Unióba való belépésre szolgáló
engedélyek egy része esetében tud hozzájárulni azok egységes és hatékony
feldolgozásához.

Az ISF-BV hozzájárul a hatékony vízumfeldolgozáshoz, de nem jár sikerrel
abban, hogy képzések útján ösztönözze az uniós vívmányok
következetes alkalmazását

5.20. Az ISF-BV 2680 konzulátus (a 2020. évi célérték 290%-a) korszerűsítésének

finanszírozása révén segítette a biztonságosabb és hatékonyabb vízumfeldolgozási
központok létrehozását. A tagállamok kezdetben még az ISF-BV pénzügyi ösztönzői
ellenére is vonakodtak attól, hogy közös konzuli tevékenységeket és vízumközpontokat
hozzanak létre 10. Bár 430 közös konzuli tevékenység kifejlesztésére került sor (a
2020. évi célérték 295%-a), ez főleg három tagállam kivételes teljesítményének
köszönhető (lásd: 5.16. bekezdés). Ezenfelül az ISF-BV kulcsszerepet játszott a közös
vízumpolitika informatikai rendszereinek kifejlesztésében is 11 (lásd még: alább a 2.
egyedi célkitűzésről szóló szakasz).

5.21. Ugyanakkor eddig 4322 munkavállaló (a 2020. évi célérték 38%-a) részesült

képzésben a közös vízumpolitika kapcsán, és 12 386 órányi képzés megtartására került
sor (a 2020. évi célérték 7%-a). Bár a képzés kapcsán a végrehajtási arány
nagymértékben eltér a tagállamok között, átlagban a tervezett 16 órához képest
mindössze 3 óra képzést bonyolítottak le. Az alacsony végrehajtási arány fokozná

9

„A határellenőrzést támogató uniós információs rendszerek: hatékony eszköz, de nagyobb
figyelmet kell fordítani az időszerű és hiánytalan adatokra” című, 20/2019. sz. különjelentés
59–62. és 73. bekezdése.

10

SWD(2018) 340 final: Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and Visa
2014–2017, 5.1.1. szakasz, 5. bekezdés.

11

SWD(2018) 340 final: Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and Visa
2014–2017, 5.1.1. szakasz, 1. bekezdés.
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annak kockázatát, hogy a schengeni vízumkérelmek feldolgozása nem harmonizált
módon történik majd (különösen a vízumok és az igazoló dokumentumok
érvényességének meghatározása tekintetében), így a harmadik országbeli
állampolgárok nem részesülnek egyenlő bánásmódban 12.

Az integrált határigazgatás támogatása

5.22. Az 5.9. ábra áttekintést nyújt a 2. egyedi célkitűzés („Az integrált

határigazgatás támogatása”) kapcsán a programindokolásban szereplő mutatókról.

12

COM(2020) 779 final: Jelentés […] a schengeni értékelési és monitoringmechanizmus
működéséről, 8–9. o.
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5.9. ábra. Az integrált határigazgatáshoz kapcsolódó mutatók áttekintése
Az összes mutató összefoglalása
Megfelelően halad?

Output

Igen

2

Nem

1

Nem
egyértelmű
ÖSSZESEN

1

Eredmény

Hatás

ÖSSZESEN
2

1
1

1

3

1

1

1

4

1

1

6

Az egyedi mutatók részletesen
Mutató

Előrehaladás a célérték felé

A BBA segítségével határigazgatásra
kiképzett személyzet

86% (2020)
Részcél
50% (2017)

Output
2013
2022
39% (2020)

Határigazgatási képzések a BBA
segítségével

Output

A BBA segítségével kialakított vagy
korszerűsített határellenőrzési
infrastruktúra és eszközök

Output

Részcél
50% (2017)
2013
2022
100% (2020)

A külső határok BBA-ból finanszírozott
automatizált határellenőrzési kapukon Eredmény
keresztül történő átlépése
Az Eurosur keretében létrehozott
vagy továbbfejlesztett nemzeti
határőrizeti infrastruktúrák

Output

A tagállamok által az ESP-nek
bejelentett incidensek

Hatás

Részcél
53% (2017)
2013
2022
30% (2020)
Nincs részcél
2013
2022
100% (2020)
Részcél
100% (2017)
nincs meghatározva 2022
60% (2020)
Részcél
50% (2017)
2013

2022

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa
Mennyiségi

Minőségi

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig
elért haladást)?
Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,
illetve elégtelen ahhoz, hogy következtetést
Nem
Igen
lehessen levonni
A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értékelte a haladást, mint a Számvevőszék?
Igen

Nem

Az áttekintés és módszertanunk részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.
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Az ISF-BV eredményesebb az informatikai rendszerek és berendezések
korszerűsítése terén, mint abban, hogy betanítsa a határőröket azok
használatára

5.23. A vízumügyi és határellenőrzési informatikai rendszerek, berendezések és

infrastruktúra korszerűsítése valódi uniós hozzáadott értéket képvisel.
A határellenőrzések hatékonyságának és eredményességének javítása révén a
korszerűsítések egyszerűbbé tehetik a jogszerűen utazó polgárok életét. Mivel azonban
a fejlesztések előnyei csak akkor érvényesülhetnek igazán, ha a határőrök megfelelő
képzésben részesülnek 13, az elégtelen képzés miatt nem biztos, hogy maradéktalanul ki
lehet majd használni azokat. A Bizottság SIS II-ről készített saját értékelése 14 azt
állapította meg, hogy a rendszer kiemelkedő működési és technikai sikere ellenére
nem használják ki annak teljes kapacitását.

5.24. 2020 végéig 33 516 egységnyi fejlesztést vagy korszerűsítést végeztek a

határellenőrzési infrastruktúrán és berendezéseken az ISF-BV támogatásával, ami jóval
meghaladja a 2020. évi célértéket (19 902 egység). Ugyanezen időpontig 29 903
alkalmazott (a 2020. évi célérték 86%-a) részesült átlagosan kicsivel több mint 4 óra
képzésben a határigazgatás különböző szempontjai kapcsán, bár a képzési arány
nagymértékben eltér a különböző országok között. Néhány tagállam egyazon mutató
kapcsán a képzési órák, napok, illetve alkalmak számáról számolt be, ezért az összevont
értékek nem összevethetők.

5.25. Az automatikus határőrizeti kapuk (más néven e-kapuk) azáltal segítik a

határátkelőhelyek (többnyire repülőterek) hatékonyságát, hogy lehetővé teszik
nagyszámú utas emberi beavatkozás nélküli ellenőrzését, ezáltal határőröket
szabadítanak fel a szükségesnek bizonyuló részletesebb ellenőrzésekre. Bár az ekapukon történő átkeléssel kapcsolatos adatok évről évre javulnak (2015: a célérték
2%-a, 2020: a célérték 30%-a), továbbra is valószínűtlen, hogy 2022-re sikerülne elérni
a célértéket.

5.26. Az alap egyértelműen uniós hozzáadott értéket teremt abból a szempontból,
hogy az országok az ISF-BV finanszírozásával vásárolhatnak határőrizeti
berendezéseket, amelyeket a Frontex rendelkezésére bocsáthatnak az együttes
műveletek céljára. A 2020. évi programindokolás 337 millió euró

13

A 20/2019. sz. különjelentés 23. bekezdése.

14

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) értékeléséről szóló
COM(2016) 880 final jelentés 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.7., 4.3.8. és 4.3.9. bekezdése.
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kötelezettségvállalásról és 141 millió euró (2020-ig bejelentett) kifizetésről számol be e
fejezet kapcsán.

Az ISF-BV lehetővé tette az integrált határigazgatáshoz szükséges
rendszerek kifejlesztését

5.27. Az ISF-BV rendkívül releváns támogatást nyújtott a négy

jelenlegi
határigazgatási informatikai rendszer (Eurosur, SIS II, VIS és Eurodac) fejlesztéséhez,
karbantartásához, bővítéséhez és azok interoperabilitásának biztosításához, valamint
két még fejlesztés alatt álló rendszerhez (EES és ETIAS) (lásd: 5.10. ábra). Az e
rendszereket összekapcsoló interoperabilitási csomagot 2019 májusában fogadták el,
bár a projekt lezárása legkorábban 2023 végén várható.

15

15

Ezeket kiegészíti az utasnév-nyilvántartás (PNR), az ISF-Police programból finanszírozott, az
ISF-Borders szoftverrel összekapcsolt informatikai rendszer.
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5.10. ábra. Uniós határigazgatási információs rendszerek
Határellenőrzés előtt
-

a külső határok őrizete
az információcsere kerete,
helyzetképek és megfigyelési
eszközök
a Frontex irányítja

-

Eurosur

PNR* -

légi utasok adatai
állami és magánszférabeli
felhasználók
(légitársaságok)
decentralizált rendszer, az
egyes országok irányítják

A határon
Jelenlegi rendszerek
lehetővé teszi a menedékkérők és az
illegális migránsok nyilvántartásba
vételét:
- ujjnyomat-adatbázis
- határregisztrációs és büntetőjogi
eljárások esetében használják
- az eu-LISA irányítja

Jövőbeli rendszerek

Eurodac

lehetővé teszi a személyekkel
kapcsolatos lekérdezéseket a határon:
- információk eltűnt vagy keresett
személyekről
- a schengeni térség legfőbb rendszere
SIS
- határregisztrációs és büntetőjogi
eljárások esetében használják
- az eu-LISA irányítja
lehetővé teszi a vízumbirtokosok
ellenőrzését:
- a vízumkérelmezési eljárást
támogatja
- a schengeni vízumok
ellenőrzéséhez használják
- az eu-LISA irányítja

VIS

EES

a rövid távú tartózkodás
céljából beutazó harmadik
országbeli állampolgárok
belépése a schengeni
térségbe és kilépése a
schengeni térségből

ETIAS

rövid távú tartózkodás
céljából beutazó,
vízummentességet
élvező harmadik
országbeli állampolgárok

az EU-ban élő, hosszú
távú tartózkodás céljából
érkező vagy a külső
határokat gyakran
a VIS átlépő harmadik
korszerű- országbeli
sítése állampolgárok

* A PNR-t kizárólag az ISF-Police finanszírozza, amely nem tartozik e fejezet hatókörébe.
Forrás: Európai Számvevőszék.

5.28. E rendszerek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a határellenőrzések lehetővé

tegyék mind a biztonsági kockázatot jelentő személyek azonosítását, mind a jogszerűen
utazók zavartalan határátkelését. Az adatbázisokat egyre gyakrabban kérdezik le. A SIS
II-ben például 2016-ban 4 milliárd, 2019-ben pedig már 6,7 milliárd lekérdezésre került
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sor 16. Bár a szabálytalan határátkelések száma folyamatosan csökken (2018: 149 000,
2019: 142 000, 2020: 125 000), a külső határátkelőhelyeken egyre több harmadik
országbeli állampolgár belépését tagadták meg (2015: 297 860, 2019: 689 065) 17, ami
arra utal, hogy a határigazgatási rendszerek segítenek a határellenőrzések eredményes
végrehajtásában.

5.29. Amikor 2019-ben ellenőrzést végeztünk az uniós határellenőrzési információs

rendszerekről 18, megjegyeztük, hogy az ellenőrzés során vizsgált országok a Belső
Biztonsági Alaptól kapott előirányzataik 3–29%-át fordították az öt ellenőrzött
rendszerre.

5.30. A határigazgatási informatikai rendszerekre jelentős pénzügyi és egyéb

erőforrásokat irányoztak elő. Ezek számos különböző forrásból, többek között a
nemzeti költségvetésekből, az ISF-BV és az ISF-Police nemzeti programjaiból, adott
uniós költségvetési sorokból és az ügynökségektől részesültek finanszírozásban. Nem
áll azonban rendelkezésre átfogó áttekintés arról, hogy ezek mindeddig összesen
mennyibe kerültek az uniós költségvetésnek, mivel a kevés elérhető információ több,
különböző időszakokra vonatkozó dokumentumban van elszórva.

Az ISF-BV eredményes határigazgatáshoz való hozzájárulása attól függ,
hogy a tagállamok megbízható, releváns és naprakész adatokat tölteneke fel az informatikai rendszerekbe

5.31. A hatékony és eredményes vízum- és határellenőrzéshez elengedhetetlen,

hogy a határellenőrzésekhez használt informatikai rendszerek megfelelően
működjenek és megbízható, releváns és naprakész információkat alkalmazzanak.
Az ISF-BV eredményes határigazgatáshoz való hozzájárulásának hatását a következő
problémák gyengíthetik:
o

A SIS II a legnagyobb és a legszélesebb körben használt biztonsági és
határigazgatási rendszer, amely lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára a
konkrét személyekkel és tárgyakkal kapcsolatos riasztások bevitelét és
megtekintését. Bár a rendszer javítja a határellenőrzések eredményességét
(lásd: 5.28. bekezdés), az ellenőrzések hatékonyságát és eredményességét

16

A 2020. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindokolások, 344. o.; EU-LISA SIS II –
2019 Statistics, 6. o.

17

Forrás: Eurostat.

18

A 20/2019. sz. különjelentés 46. bekezdése.

170

adatminőségi problémák 19 csökkentik 20. Emellett a határőrök módszeresebben is
használhatnák a SIS II rendszert 21: egy 2019. évi felmérésünkben azt állapítottuk
meg, hogy időhiány miatt a személyzet gyakran kénytelen az adatbázis
megtekintése nélkül dönteni a belépésekről, illetve kilépésekről.
o

A VIS nem uniós országok konzulátusait kapcsolja össze a schengeni országok
valamennyi külső határellenőrzési pontjával, és lehetővé teszi az országok
számára a vízumadatok cseréjét. A határőrök így ellenőrizni tudják, hogy a
vízumot bemutató személy-e a vízum jogos birtokosa, hogy a vízum valódi-e, és
hogy a vízum birtokosa eleget tesz-e a vízumkövetelményeknek. A rendszerben
azonban csak a rövid távú schengeni vízumok rögzíthetők (lásd: 5.19. bekezdés),
és nem áll rendelkezésre összevont nyilvántartás valamennyi kibocsátott és
ellenőrzött vízumról 22.

o

Az Eurosur 2020. évi programindokolásából kiderül, hogy 2014 decemberére a
rendszerrel kapcsolatos szabályokban előírt valamennyi nemzeti és szubnacionális
koordinációs központ működőképes volt. Négy évvel később azonban a bizottsági
értékelés megállapította, hogy számos tagállam még mindig nem tesz
maradéktalanul eleget a követelményeknek, mi pedig rávilágítottunk, hogy az
országok nem hajtották végre teljes mértékben és következetesen valamennyi
követelményt 23. Az Eurosur eredményességét gyengíti, ha az országok nem
számolnak be valamennyi incidensről (az információk száma és típusa szerint),
nem frissítik időben az információkat, illetve nem osztják meg valamennyi
információt. Ezért az országok által bejelentett incidensek számát tükröző mutató
értékét valószínűleg túl alacsonyan határozták meg. A Bizottság e problémák
rendezése érdekében kötelező szabályokat vezetett be a tagállamok beszámolási
kötelezettségére nézve 24.

19

Uo., 68–72. o.

20

COM(2016) 880 final, 4.3.6. bekezdés.

21

A 20/2019. sz. különjelentés 49–54. és 91. bekezdése.

22

Uo., 91. bekezdés.

23

„A Frontexnek a külső határok igazgatásához nyújtott támogatása: mindeddig nem eléggé
eredményes” című, 8/2021. sz. különjelentés 29. bekezdése és III. melléklete.

24

Az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) helyzetképeiről szóló, 2021. április 9-i (EU)
2021/581 rendelet (HL L 124., 2021.4.12., 3. o.).
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Következtetések
5.32. Az ISF-BV jelentős támogatást (eddig 1,4 milliárd euró) nyújt a tagállamoknak

az integrált határigazgatási rendszer és a közös vízumpolitika létrehozásával és
működtetésével kapcsolatos költségekhez és kihívásokhoz egy olyan időszakban,
amikor a migrációs válságból adódóan az Unió külső határai óriási nyomásnak vannak
kitéve. Nem egyértelmű, hogy a programnak mennyire sikerült elérnie általános
célkitűzését, azaz hozzájárulnia a magas szintű biztonsághoz az Európai Unióban, mivel
az e célkitűzés felé tett előrehaladás mérésére szolgáló mutatót számos külső tényező
is befolyásolja (lásd: 5.17. bekezdés).

5.33. 2020 végéig a nemzeti programok előirányzatainak 55%-át fizették ki.

Jelentős eltérések mutatkoznak abban, hogy az egyes tagállamok milyen mértékben
tudták felhasználni az ISF-BV-től kapott finanszírozást: ez az arány 18% és 79% között
mozog. Ennélfogva arra lehet számítani, hogy számos eredmény csak 2020 után válik
láthatóvá. A teljesítménymérési keret nem terjed ki az uniós fellépésekre és a
sürgősségi segélyre, holott azok az ISF-BV előirányzatainak 19%-át teszik ki
(lásd: 5.11–5.12. bekezdés).

5.34. Az ISF-BV-re vonatkozó, az éves irányítási és teljesítményjelentésben és a

programindokolásokban közzétett 12 mutató közül összességében 6 halad
megfelelően a 2020. évi célértékek teljesítése felé. A mutatók több mint fele (hét)
outputmutató, tehát a program operatív végrehajtását méri. Éves irányítási és
teljesítményjelentésében a Bizottság azokat a mutatókat teszi közzé, amelyek jelentős
előrehaladást mutatnak az ISF-BV célértékei felé, a képzésekre, valamint a
konzulátusok és a határőrök kapacitásépítésére vonatkozó, kevésbé kedvező
mutatókat azonban nem. Ezen túlmenően mivel a közzétett teljesítménymutatók a
tagállamok által bejelentett eredményeket összesítik, a kevés ország által elért
kivételes eredmények miatt összességében pozitív kép rajzolódik ki, és a jelentések
optimista fényben tüntetik fel az eddigi előrehaladást (lásd: 5.10. és 5.14–5.16.
bekezdés).

5.35. Ami a közös vízumpolitikához nyújtott támogatás egyedi célkitűzését illeti, az

ISF-BV több mint 2620 konzulátus korszerűsítését segítette elő, így biztonságosabb és
hatékonyabb vízumfeldolgozó központokat hozott létre. Emellett előmozdította a
tagállamok közötti konzuli együttműködési tevékenységeket, köztük a közös
vízumközpontok kialakítását is. Mivel azonban a vízumokkal kapcsolatos képzésekre
átlagosan csak 3 óra jutott, a program a képzés révén nem járult hozzá kellő
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mértékben az uniós vívmányok következetes alkalmazásához (lásd: 5.20–5.21.
bekezdés).

5.36. Ami az integrált határigazgatáshoz való hozzájárulást illeti, a program

hozzáadott értéket teremt azáltal, hogy lehetővé teszi az országok számára a
határfelügyeleti infrastruktúrájuk – többek között a határellenőrzésekhez használt
legfontosabb informatikai rendszerek – korszerűsítését és továbbfejlesztését.
Mindazonáltal az eredményes határigazgatáshoz szükséges, hogy a rendszerekben
tárolt adatok megbízhatóak, relevánsak és naprakészek legyenek. A bizonyítékok azt
mutatják, hogy az adatok minősége visszatérő problémát okoz, és hogy a
mindennapokban nem használják rendszeresen az adatbázisokat. A határőrök
megfelelő képzése szintén nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a program segítségével
finanszírozott új fejlesztések és eszközök kibontakoztathassák teljes potenciáljukat.
A képzési célokat azonban nem sikerült teljesíteni, és a tagállamok által bejelentett
összevont számadatok nem összevethetők (lásd: 5.23–5.31. bekezdés).

173

Mellékletek
5.1 melléklet. A Belső Biztonsági Alap határigazgatási és
vízumügyi eszközének (ISF-BV) célkitűzései
Általános célkitűzés
Célkitűzés

A célkitűzés teljes szövege

Rövid név
(és rövidítés)

1. általános
célkitűzés

Hozzájárulás a magas szintű
biztonság biztosításához az
Unióban, megkönnyítve a
jogszerű utazást, a külső
határokon történő egységes és
magas szintű ellenőrzésen és a
schengeni vízumok hatékony
feldolgozásán keresztül,
összhangban az Unió alapvető
szabadságjogokkal és emberi
jogokkal kapcsolatos
kötelezettségvállalásaival.

Magas szintű
biztonság
biztosítása az
Unióban (GO1)

Szerepel a
mintánkban?

Igen

Egyedi célkitűzések
Célkitűzés

A célkitűzés teljes szövege

Rövid név
(és rövidítés)

Szerepel a
mintánkban?

1. egyedi
célkitűzés

A közös vízumpolitika
támogatása annak érdekében,
hogy elősegítsék a jogszerű
utazást, magas színvonalú
szolgáltatást biztosítsanak a
vízumkérelmezők számára,
biztosítsák a harmadik
országok állampolgáraival
szemben alkalmazott egyenlő
bánásmódot, és kezeljék az
illegális bevándorlást.

A közös
vízumpolitika
támogatása
(SO1)

Igen

2. egyedi
célkitűzés

Az integrált uniós
határigazgatás támogatása […]
egyrészt a külső határok
egységes és magas szintű
ellenőrzésének és védelmének

Az integrált
határigazgatás
támogatása
(SO2)

Igen
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Egyedi célkitűzések
Célkitűzés

A célkitűzés teljes szövege

Rövid név
(és rövidítés)

Szerepel a
mintánkban?

[…], másrészt a külső
határokon a zökkenőmentes
határátkelésnek a schengeni
vívmányokkal összhangban
történő biztosítása érdekében,
mindeközben garantálva a
nemzetközi védelemhez való
hozzáférést az arra rászorulók
számára, összhangban a
tagállamok által az emberi
jogok területén vállalt
szerződéses
kötelezettségekkel, a
visszaküldés tilalmának elvét is
ideértve.
Az ISF-BV operatív célkitűzései
Célkitűzés

A célkitűzés teljes szövege

Rövid név
(és rövidítés)

Szerepel a
mintánkban?

a)

olyan szakpolitikák
előmozdítása, végrehajtása és
érvényesítése, amelyek
biztosítják, hogy a belső
határok átlépésekor a
személyek,
állampolgárságuktól
függetlenül, mentesüljenek
mindenfajta ellenőrzés alól, a
külső határokon pedig
biztosítják a személyek
ellenőrzését és a
határátlépések hatékony
monitoringját;

Igen

b)

a külső határok integrált
határőrizeti rendszerének
fokozatos létrehozása a
szolidaritás és a
felelősségvállalás alapján,
különösen az alábbiak révén:

Igen

175

Az ISF-BV operatív célkitűzései
Célkitűzés

A célkitűzés teljes szövege

Rövid név
(és rövidítés)

Szerepel a
mintánkban?

i. a külső határellenőrzések és
határőrizeti rendszerek,
valamint a tagállamok
határőrizeti, vámügyi,
migrációs, menekültügyi és
bűnüldöző szervei közötti
együttműködés megerősítése a
külső határokon, beleértve a
tengeri határokat is;
ii. a külső határok igazgatásával
és a dokumentumbiztonsággal
és személyazonosságkezeléssel kapcsolatos
országon belüli kompenzációs
intézkedések, valamint a
beszerzett technikai eszközök
interoperabilitása;
iii. a személyek mozgásához, az
emberkereskedelemhez és az
embercsempészethez
kapcsolódó, külső határokon
átnyúló bűncselekmények
megelőzését és az ellenük való
küzdelmet is szolgáló
intézkedések;

c)

a közös vízumpolitika, valamint
a rövid tartamú tartózkodási
engedéllyel kapcsolatos
szakpolitika fejlesztésének és
végrehajtásának előmozdítása,
beleértve a konzuli
együttműködés különféle
formáit is a jobb konzuli
lefedettség biztosítása és a
vízumkiadás gyakorlatának
harmonizálása érdekében;

Igen

d)

a közös vízumpolitikát, a
határforgalom ellenőrzést és a
határőrizetet támogató ITrendszerek, azok

Igen
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Az ISF-BV operatív célkitűzései
Célkitűzés

A célkitűzés teljes szövege

Rövid név
(és rövidítés)

Szerepel a
mintánkban?

kommunikációs
infrastruktúráinak és
eszközeinek kialakítása és
működtetése a külső
határokon, teljes mértékben
tiszteletben tartva a személyes
adatok védelméről szóló
jogszabályokat;
e)

a külső határokon való
helyzetfelismerés és a
tagállamok reagálási
képességének megerősítése;

Igen

f)

a határigazgatással és
vízumpolitikával kapcsolatos
uniós vívmányok hatékony és
egységes alkalmazásának
biztosítása, beleértve
schengeni értékelő és
monitoring mechanizmus
hatékony működtetését;

Igen

g)

a harmadik országokban
fellépő tagállamok közötti
együttműködés fokozásához
hozzájáruló tagállami
intézkedések megerősítése a
harmadik országok
állampolgárainak a tagállamok
területére áramlása kapcsán,
beleértve az illegális
bevándorlás megelőzését és
kezelését is, valamint e
tekintetben a harmadik
országokkal folytatott
együttműködés megerősítése
teljes összhangban az Unió
külső fellépéseinek és
humanitárius politikájának
céljaival és alapelveivel.

Igen

Forrás: Az 515/2014/EU rendelet.
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6. fejezet
Globális Európa
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Tartalomjegyzék
Bekezdés

Bevezetés

6.1.–6.10.

A „Globális Európa” terület rövid leírása

6.1.–6.2.

Hatókör és módszer

6.3.–6.6.

Az IPA II program célja és rendeltetése

6.7.–6.10.

Az IPA II teljesítményének értékelése a nyilvánosan
elérhető teljesítményinformációk alapján

6.11.–6.49.

Általános észrevételek

6.11.–6.30.

A legtöbb mutató esetében vagy nem tapasztalható, vagy nem
egyértelmű az előrehaladás

6.12.–6.16.

Az ágazati megközelítés az IPA II teljesítményének javítására irányuló
stratégiai döntés volt, de nem lehetett következetesen alkalmazni

6.17.–6.20.

A kedvezményezett országok közvetett irányítása alkalmanként
rontotta a működési hatékonyságot

6.21.–6.23.
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6.24.–6.25.

Az IPA II teljesítményinformációi hiányosak
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6.31.–6.39.

A politikai reformok végrehajtása általában lassú

6.32.–6.36.

Az uniós támogatás eredményesebbnek bizonyult az alapvető reformok
beindításában, mint a végrehajtásuk biztosításában

6.37.–6.39.

Gazdasági, társadalmi és területi fejlődés

6.40.–6.43.

Az IPA II segítette az agrár-élelmiszeripari és a vidékfejlesztési ágazatot,
de a vártnál kisebb mértékben

6.41.–6.43.

Az uniós vívmányokhoz való közelítés és az uniós alapok
kezelése

6.44.–6.49.

Az IPA II kedvezményezettjei tettek némi előrelépést az uniós
vívmányokhoz való igazodás terén, de kevés az információ arról, hogy
milyen az uniós alapok kezelésére való felkészültségük

6.45.–6.49.

Következtetések

6.50.–6.55.
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Mellékletek
6.1 melléklet. Az IPA II célkitűzései
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Bevezetés
A „Globális Európa” terület rövid leírása

6.1. A többéves pénzügyi keret (TPK) 4. fejezete (Globális Európa) a külső

tevékenységekre fordított és az Unió általános költségvetéséből finanszírozott
kiadásokat öleli fel. E fellépések célja a következő:
—

az uniós értékeknek, például a demokráciának, a jogállamiságnak, valamint az
emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának előmozdítása
az Unió határain kívül;

—

olyan jelentős globális kihívások kezelése, mint például az éghajlatváltozás és a
biodiverzitás csökkenése;

—

az uniós fejlesztési együttműködés hatásának növelése, a szegénység
felszámolásának, a fenntartható fejlődés támogatásának és a jólét
előmozdításának céljával;

—

a stabilitás és a biztonság előmozdítása a bővítési országokban és a
szomszédságpolitikai partnerországokban;

—

az európai szolidaritás erősítése természeti vagy ember okozta katasztrófákat
követően;

—

a válságmegelőzés és a konfliktusrendezés javítása, a béke megőrzése, a
nemzetközi biztonság erősítése és a nemzetközi együttműködés előmozdítása;

—

az uniós és közös érdekek előmozdítása külföldön.

6.2. A 2014–2020-as TPK ezen fejezete keretében tervezett összes kiadás

66,3 milliárd euró, amelyből 2020 végéig 44,2 milliárd euró kifizetésére került sor (lásd:
6.1. ábra).
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6.1. ábra. Globális Európa: A 2014–2020-as időszakban az időszak
kötelezettségvállalásai alapján teljesített kifizetések
i. a TPK valamennyi fejezete
arányában

ii. egyedi programok szerinti
bontásban

Fejlesztési Együttműködési Eszköz
(DCI)
10,9 (24,7%)




Humanitárius segítségnyújtás
10,3 (23,3%)

766,9

milliárd euró


(milliárd euró)


Globális Európa
44,2
5,8%

Európai Szomszédsági Támogatási
Eszköz (ENI)
9,8 (22,2%)
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
(IPA II)
5,6 (12,6%)
Egyéb programok
7,6 (17,2%)

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság adatai alapján.

Hatókör és módszer

6.3. A „Globális Európa” fejezet alá tartozó 15 programból egyet választottunk ki: a

II. Előcsatlakozási Támogatási Eszközt (IPA II), amely a TPK e fejezetének keretében a
2020 végéig teljesített összes kifizetés 12,6%-át (5,6 milliárd euró) adja. Célunk az volt,
hogy megállapítsuk, mennyi releváns teljesítményinformáció áll rendelkezésre, és hogy
ezen információk alapján értékeljük az uniós kiadási programok teljesítményét. Ezt
megelőzően, 2019. évi teljesítményjelentésünkben a Fejlesztési Együttműködési
Eszközzel és az Európai Szomszédsági Eszközzel foglalkoztunk, amelyek 2019 végéig az
összes kifizetés 44,8%-ának feleltek meg.

6.4. Ezt a fejezetet az Európai Bizottság teljesítményinformációinak felhasználásával

készítettük el, beleértve a 2020. évi éves irányítási és teljesítményjelentést (AMPR), a
2022. évi költségvetés-tervezet programindokolásait és az Európai
Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatóságának (DG NEAR)
2020. évi éves tevékenységi jelentését, valamint a 6.2. ábrán bemutatott főbb
értékeléseket és egyéb jelentéseket. Áttekintésünk felölelte a külső tevékenységek
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finanszírozására szolgáló uniós eszközök végrehajtásáról szóló éves jelentést is.
A jelentés – többek között az Unió fejlesztési és együttműködési eredményei és az IPA
teljesítménymérési kereteinek mutatói alapján – arról számol be, hogy az Unió hogyan
tett eleget globális kötelezettségvállalásainak. Ezeket az adatokat hitelességük
tekintetében, saját megállapításainkkal összevetve vizsgáltuk meg, megbízhatóságukat
viszont nem ellenőriztük. E fejezet és a jelentés egésze alkalmazásában az „eredmény”
szó a hivatalos fejlesztési támogatás glosszáriumában szereplő „végeredmény”
(outcome) kifejezésnek felel meg1.

6.5. Saját ellenőrzéseink és áttekintéseink legfrissebb eredményeit is felhasználtuk.
A fejezetünk elkészítése során alkalmazott módszertant a függelék ismerteti
részletesebben.

1

OECD, DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management.
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6.2. ábra. A főbb értékelések és egyéb jelentések ütemezése és az
érintett időszakok
2014–2020-as TPK

2007–2013-as TPK
2008

2010

2012

Lefedett időszak

2014

2016

2018

2021–2027-es TPK
2020

2022

2024

2026

Közzététel

Az IPA II félidős értékelése
Az IPA II félidős értékelése,
szolgálati munkadokumentum
A kiadások felülvizsgálata,
szolgálati munkadokumentum
. Az IPA II monitoringja
Gazdasági kormányzás
A kkv-k versenyképessége
A kkv-k versenyképessége + Gazdasági
kormányzás, szolgálati
munkadokumentum
Ikerintézményi együttműködés
Jogállamiság (szomszédságpolitika és bővítés)
Ágazati megközelítés
Civil társadalom
Nemek közötti egyenlőség
Helyi hatóságok
Uniós együttműködés Szerbiával
Az IPA III hatásvizsgálata, szolgálati munkadokumentum

Forrás: Európai Számvevőszék.

6.6. Az egyes uniós kiadási programoknak számos általános vagy egyedi célkitűzésük

van, amelyeket az alapító jogszabályok határoznak meg 2. Az IPA II eszköz öt (egy
általános és négy egyedi) célkitűzést határoz meg, amelyek közül fejezetünk négyet
tárgyal (lásd: 6.1. melléklet).

2

Az Európai Parlament és a Tanács 231/2014/EU rendelete az IPA II Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz létrehozásáról.

184

Az IPA II program célja és rendeltetése

6.7. A csatlakozási folyamat alapját a három koppenhágai kritériumcsoport

teljesítése képezi (politikai kritériumok, gazdasági kritériumok és az uniós jogszabályok
eredményes végrehajtásához szükséges közigazgatási és intézményi kapacitás
[együttesen az uniós vívmányok, más néven acquis]) 3. E kritériumok egyes elemei – a
jogállamiság, az alapvető jogok, a demokratikus intézmények megerősítése, a
közigazgatási reformok és a gazdasági kormányzás – elsőbbséget élveznek az alapvető
feladatok elsődlegességének elve alapján. Az IPA II az uniós finanszírozás fő forrása öt
tagjelölt ország (Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia és Törökország) és
két potenciális tagjelölt ország (Bosznia-Hercegovina és Koszovó* 4) számára (a
továbbiakban együttesen: az IPA II kedvezményezettjei). Az Európai
Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága (DG NEAR) és a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI) felelős az IPA II
irányításáért, amely az Unió bővítési politikájának végrehajtását támogatja. A 6.3. ábra
koncepcionális áttekintést nyújt az IPA II-ről és hátteréről: bemutatja, hogy az milyen
szükségletekre irányul, milyen célkitűzéseket kíván elérni, és hogy milyen outputokat
és eredményeket várnak el tőle.

3

Elnökségi következtetések, az Európai Tanács 1993. június 21–22-i koppenhágai ülése.

4

* Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban
van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói
függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
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6.3. ábra. Az IPA II program áttekintése
Igények:
• Béke, demokrácia és stabilitás
Európában
• A bővítési országok felkészítése az
uniós tagságra

Célkitűzések
• 1. általános célkitűzés: az uniós
szabályokhoz és értékekhez való
közelítéshez szükséges reformok
támogatása, az uniós tagság
érdekében
• 1. egyedi célkitűzés: politikai
reformok

Háttér és külső tényezők
Uniós háttér

Várható eredmények
Hatások

• Bővítési stratégia
• Más uniós kiadási
programok – IcSP, EIDHR
• Releváns nem kiadási jellegű
uniós szakpolitikai eszközök:
szakpolitikai párbeszéd

• A bővítési országok
megfelelnek az uniós
értékeknek, és igazodnak az
uniós szabályokhoz,
szabványokhoz, politikákhoz és
gyakorlatokhoz

Külső tényezők
• Politikai instabilitás
• A politikai eltökéltség foka, a
reformokkal szembeni
intézményi ellenállás
• Más szereplők prioritásai és
fellépései
• Covid19 világjárvány és egyéb
válságok (migráció, árvizek
stb.)

• 2. egyedi célkitűzés: Gazdasági,
társadalmi és területi fejlődés
• 3. egyedi célkitűzés: az uniós
vívmányokhoz való közelítés és az
uniós alapok kezelése
• 4. egyedi célkitűzés: regionális
integráció

(lásd még 6.1. melléklet)

Inputok
• 2014–2020: 12,9 milliárd euró
• A 2014 és 2020 közötti időszakra:
99%-ot lekötöttek, 44%-ot
kifizettek
• A Bizottság, az Európai Külügyi
Szolgálat (EKSZ) és az uniós
külképviseletek személyzete

• A bővítési országok felkészültek
a politikai és gazdasági
csatlakozási kritériumokra
• A bővítési országok felkészültek
az uniós vívmányok
érvényesítésére

Eredmények
• A politikai reformok
végrehajtása
• Gazdasági, társadalmi és
területi fejlődés
• A vívmányok végrehajtása és
érvényesítése

Eljárások Irányítás módja

Főként közvetlen és közvetett

• Megerősített regionális
integráció és együttműködés

Szereplők

Uniós külképviseletek, a Bizottság
több főigazgatósága, az EKSZ, a
Frontex, az Európai Parlament, a
tagállami hatóságok, a bővítési
országok hatóságai és civil
társadalma

Tevékenységek
• Többéves tervezés
előkészítése-stratégiai
dokumentumok, országos
programok
• Műveletek végrehajtása
különböző megvalósítási
módszerek alkalmazásával
• Monitoring és beszámolás a
fejleményekről

Várt outputok
• A politikai reformok területén
megvalósított projektek
• A gazdasági, társadalmi és
területfejlesztési reformok
területén megvalósított
projektek
• Az uniós vívmányokkal
összhangban
elfogadott/módosított
jogszabályok
• Határokon átnyúló
együttműködési programok
megléte
• A források %-ának elköltése

Forrás: Európai Számvevőszék, az IPA II-ről szóló 231/2014/EU rendelet, a Bizottság programindokolásai,
az éves irányítási és teljesítményjelentés és az IPA II értékelése (SWD(2017)463 final) alapján.

6.8. Az először a 2007–2013-as programozási időszakra létrehozott IPA az uniós

tagság felé vezető úton segíti kedvezményezettjeit (lásd: a 6.4. ábra térképe). Az IPA
egy sor olyan program és pénzügyi eszköz helyébe lépett, amelyek 2007 előtt léteztek
ugyanerre a célra. Az IPA II a 2014–2020-as időszakra vonatkozik.
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6.4. ábra. Az IPA II kedvezményezettjei
Csatlakozási
tárgyalásokat folytató
tagjelölt országok

Csatlakozási
tárgyalásokat jelenleg
nem folytató tagjelölt
országok

BoszniaHercegovina
2016 februárjában
folyamodott uniós
tagságért

Potenciális tagjelölt
országok

Szerbia

Koszovó

2012 óta
tagjelölt ország

A Koszovóval között
stabilizációs és társulási
megállapodás 2016
áprilisában lépett
életbe

Észak-Macedónia

Törökország

Montenegró
2010 óta
tagjelölt ország

Albánia
2014 óta
tagjelölt ország

2005 óta
tagjelölt ország

1999 óta
tagjelölt ország

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

6.9. Az IPA II az ahhoz szükséges reformok elfogadásában és végrehajtásában segíti

a kedvezményezetteket, hogy összhangba kerüljenek az uniós normákkal és
szakpolitikákkal, illetve az uniós vívmányokkal. Felkészíti őket az uniós csatlakozási
tárgyalásokra, amelyek 35 ún. tárgyalási fejezete a vívmányok különböző területeit fedi
le. A Tanács által 2020 márciusában jóváhagyott felülvizsgált bővítési módszertannal
összhangban a tárgyalási fejezetek mostantól hat témakör alá kerülnek besorolásra 5.

5

COM(2020) 57 final.
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6.10. 2020 végéig az IPA II 2014–2020-as költségvetésének 97%-áról kötöttek

szerződést, főként közvetlen vagy közvetett irányítás keretében. Megosztott irányítást,
amelynek keretében a végrehajtási feladatokat az uniós tagállamokra ruházzák át, csak
az uniós országokkal folytatott, határokon átnyúló együttműködési programokban
alkalmaznak (az IPA II költségvetésének legfeljebb 4%-a).

188

Az IPA II teljesítményének értékelése a
nyilvánosan elérhető
teljesítményinformációk alapján
Általános észrevételek

6.11. A 6.5. ábra áttekintést ad a programindokolásban szereplő valamennyi IPA II

mutatóról. A 6.6. ábra, a 6.7. ábra és a 6.8. ábra külön áttekintést ad a mutatókról.
2019. évi teljesítményjelentésünkben 6 kitértünk néhány olyan általános
elővigyázatossági szempontra, amelyeket a mutatók értelmezésekor szem előtt kell
tartani. Arra vonatkozó értékelésünk, hogy egy adott mutató tekintetében
tapasztalható-e előrehaladás, annak a valószínűségére vonatkozik, hogy ez a mutató
eléri-e a kitűzött célértéket. Ez az értékelés nem veszi figyelembe, hogy egy adott
mutató összefügg-e az IPA II fellépéseivel és célkitűzéseivel, és ha igen, mennyire
szoros ez az összefüggés, és azt sem veszi figyelembe, hogy az e mutató tekintetében
meghatározott célérték megfelelően ambiciózus-e. Ezért ez csak az első lépést jelenti
az IPA II teljesítményének az elemzése során. Nem ellenőriztük az alapul szolgáló
adatok megbízhatóságát (ugyanakkor a 2019. évi teljesítményjelentésünkben 7
foglalkozunk ezzel a kérdéssel).

6

A Számvevőszék 2019. évi jelentése az Európai Unió költségvetésének teljesítményéről,
1.24. bekezdés.

7

A Számvevőszék 2019. évi jelentése az Európai Unió költségvetésének teljesítményéről,
1.13–1.23. bekezdés.
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6.5. ábra. A programindokolásban szereplő összes IPA II mutató
áttekintése
Output

Célkitűzés (*) Összesen
SO1
3
SO2
11
SO3
3
SO4
2
Összesen
19

Mind

4
2
2
8

Mind

1
1
2

Hatás

Eredmény

2
2

Mind

3
1

3
7
1

3

3
4

4

11

3

7

1
1

(*) A célkitűzések teljes listáját lásd: 6.1. melléklet
JELMAGYARÁZAT
A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért
haladást)?
Igen

Nem

Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi, illetve
elégtelen ahhoz, hogy következtetést lehessen levonni

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.

A legtöbb mutató esetében vagy nem tapasztalható, vagy nem
egyértelmű az előrehaladás

6.12. Noha az IPA II rendelkezik általános célkitűzéssel (lásd: 6.1. függelék), a

programindokolás nem tartalmaz ehhez kapcsolódó mutatókat. Az IPA II
programindokolásnak a program egyedi célkitűzéseihez kapcsolódó 19 mutatója közül
a legtöbb (11) a 2. egyedi célkitűzésre vonatkozik, amely az IPA II költségvetéséből
származó kötelezettségvállalások 40%-át teszi ki. Összességében az IPA II mutatóinak
58%-a (11) hatásmutató, 42%-a (8) pedig outputmutató.

6.13. A programindokolásban közölt információk alapján úgy ítéljük meg, hogy a

mutatók egynegyedénél (5) tapasztalható előrehaladás, felüknél (9) viszont nem.
A fennmaradó egynegyednél (5) a programindokolás nem tartalmaz annyi információt,
hogy egyértelműen értékelni lehetne az előrehaladást 8. Ennek oka vagy az, hogy a
részcélokat illetően nem számoltak be eredményekről (3), vagy az, hogy eleve nem is
határoztak meg részcélokat (2).

8

Ez a 2. egyedi célkitűzést illetően az 5. mutatóra (a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban) és a 6.
mutatóra, illetve a 3. egyedi célkitűzést illetően az 1. és 2. mutatóra (az utóbbi a NyugatBalkánnal kapcsolatban) érvényes.
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6.14. A három kiválasztott egyedi célkitűzés (1–3. egyedi célkitűzés) mutatói (17),

amelyek az IPA II költségvetés kétharmadához kapcsolódnak, hatásmutatók (11) és
outputmutatók (6). A programindokolás minden mutató esetében megad egy forrást:
egyes mutatóknál egyértelműen utal azokra a jelentésekre vagy honlapokra, ahol az
információt közzéteszik (7), de a legtöbb esetben (10) csak az adatokat szolgáltató
intézményekre hivatkozik. Ezért nem mindig világos, hogyan számították ki a
bemutatott számadatokat 9, például a nyugat-balkáni országok esetében az átlagos
kivitelt, illetve behozatalt.

6.15. A Bizottság idén először vezetett be saját előrehaladási értékelést a

programindokolásban. Úgy véljük, hogy ez javulást jelent a korábbi
programindokolásokhoz képest. A Bizottság elemzése azonban néha eltér a miénktől.
A Bizottság például úgy véli, hogy az 1. egyedi célkitűzés mindhárom mutatója
mérsékelt haladást mutat, pedig a bejelentett mennyiségi adatok a három mutató
egyikének esetében sem mutatnak előrelépést (lásd még: 6.33–6.35. bekezdés).

6.16. A programindokolásban szereplő 19 mutató közül az éves irányítási és

teljesítményjelentésben hat szerepel fő teljesítménymutatóként. Ez utóbbi válogatást
azonban nem tekintjük reprezentatívnak az IPA II teljesítményét illetően. Közülük négy
hatásmutató, és inkább az IPA II hátteréről, semmint a teljesítményéről ad információt.
A másik kettő ugyan outputmutató, de ezek a határokon átnyúló együttműködési
programokhoz kapcsolódnak, amelyek nem reprezentatívak az IPA II kiadásaira nézve
(lásd: 6.10. bekezdés). Emellett valamennyi kiválasztott mutató előrelépést mutat, és
mindkettő, amely elérte a kitűzött célokat, hatásmutató. Ráadásul a fő
teljesítménymutatók egyike sem kapcsolódik a politikai reformokra vonatkozó
1. egyedi célkitűzéshez, noha ez utóbbi a bővítés központi eleme (lásd: 6.7. bekezdés).

Az ágazati megközelítés az IPA II teljesítményének javítására irányuló
stratégiai döntés volt, de nem lehetett következetesen alkalmazni

6.17.

Az IPA egyedülálló abban az értelemben, hogy az uniós tagság előkészítésére
irányul, amely hosszú távú folyamat. Az „ágazati megközelítés” értelmében olyan
koherens intézkedéscsomagot határoznak meg, amely egy adott területen vagy
ágazatban – például a jogállamiság, az igazságszolgáltatás vagy a közigazgatás
területén – reformokat valósít meg, és az uniós normákhoz igazítja a területet vagy
9

Ez a 2. egyedi célkitűzést illetően a 2., 3. és 4. mutatóra (a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban),
illetve a 3. egyedi célkitűzést illetően a 2. mutatóra (a Nyugat-Balkánnal és Törökországgal
kapcsolatban) érvényes.
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ágazatot. E megközelítés része az adott ágazat körülményeinek, a szükséges
fellépéseknek és azok ütemezésének, valamint a végrehajtásukhoz szükséges
szereplőknek és eszközöknek az elemzése. Az IPA II esetében a Bizottság stratégiai
döntést hozott, amikor e megközelítés mellett tette le a voksát „a hosszabb távú,
koherensebb és fenntarthatóbb megközelítés biztosítása, a nagyobb felelősségvállalás
lehetővé tétele, az adományozók közötti együttműködés megkönnyítése, a
párhuzamos erőfeszítések kiküszöbölése, valamint a nagyobb hatékonyság és
eredményesség biztosítása érdekében” 10.

6.18. Az első években az ágazati megközelítés számos akadályba ütközött az IPA II

egyes kedvezményezettjeinél. A fő akadályok a következők voltak:
o

a nemzeti ágazati stratégiák és a teljesítmény nyomon követésére szolgáló
teljesítményértékelési keretek hiánya 11;

o

lanyha politikai elkötelezettség, bürokratikus ellenállás és gyenge adminisztratív
kapacitás 12.

6.19. Ezenkívül az IPA II programozását illetően az ágazati megközelítés fokozta az
Unió és az IPA II kedvezményezettjei közötti párbeszédet, valamint az IPA II-n belüli
belső koherenciát 13 azokban az ágazatokban, amelyek 14:

o

az alapvető feladatok elsődlegességének elve alapján bekerültek az első körbe (pl.
az igazságszolgáltatás), így folyamatos támogatásban részesültek,

o

ágazati költségvetés-támogatásban részesültek vagy előnyhöz jutottak többéves
programok15 révén, amelyekhez a kapacitásfejlesztést szolgáló külön
létesítmények/eszközök társultak 16.

10

Revised indicative strategy paper for Turkey (2014–2020), 5. o.

11

External Evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid
2017), iii–iv. és 38–39. o.; Revised indicative strategy paper for Bosnia and Herzegovina
(2014–2020), 10. o. és Revised indicative strategy paper for Kosovo* (2014–2020), 12. o.

12

Evaluation of Sector Approach under IPA II, 44. o.

13

Uo., 45. o.

14

Uo., viii. o.

15

Uo., viii. o.

16

Uo., 30. o.; SWD(2017) 463 final, 11. o.
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6.20. Az ágazati megközelítés megvalósításával – különösen a költségvetés-

támogatással – az IPA II stratégiailag fókuszáltabbá vált és nagyobb hangsúlyt fektet a
reformokra. A félidős értékelés azonban arról tanúskodik, hogy az ágazati megközelítés
megvalósítása ágazatonként és IPA II kedvezményezettenként eltérő szintet ért el 17.

A kedvezményezett országok közvetett irányítása alkalmanként rontotta
a működési hatékonyságot

6.21. Amint a 6.10. bekezdésben jeleztük, az IPA II költségvetésének végrehajtása

főként közvetlen és közvetett irányítással történik. A közvetlen irányítás keretében a
Bizottság mindaddig közvetlenül hajtja végre a költségvetést, amíg az IPA II
kedvezményezettjeinél az érintett hatóságok akkreditációja meg nem történik.
A közvetett irányítás keretében a Bizottság a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat a következők valamelyikére bízza:
o

az IPA II kedvezményezett országai vagy kijelölt szervezeteik (szokásos
elnevezése: közvetett irányítás a kedvezményezett országgal, IMBC);

o

uniós vagy tagállami ügynökségek;

o

nemzetközi szervezetek.

6.22. Az IMBC elsősorban arra szolgál, hogy felkészítse a kedvezményezett

országok hatóságait a strukturális, illetve kohéziós alapok jövőbeli kezelésére.
Az IPA II félidős, a végrehajtás első éveit felmérő értékelésének következtetése szerint
a kedvezményezett országgal együtt végzett közvetett irányítás javította ugyan a
kedvezményezettek programmal kapcsolatos elkötelezettségét, de kevésbé volt
hatékony, mint a közvetlen irányítás18. A Bizottság egyes ágazatokban a rendszerszintű
hiányosságokkal és a gyenge adminisztratív kapacitással kapcsolatos súlyos
hatékonysági problémák miatt újra bevezette a közvetlen irányítást. Törökországban,
ahol az IPA I és IPA II finanszírozása nagyrészt a kedvezményezett országgal együtt
végzett közvetett irányítás keretében történt, a krónikus késedelmek több mint
600 millió euró összegű hátralékot eredményeztek a kiadásokban. Albániában
felfüggesztették az IPA II-nek a kedvezményezett országgal együtt végzett közvetett
irányítás keretében zajló közbeszerzési eljárásait, ami késleltette a pályázati
17

SWD(2017) 463 final, 3. o.

18

External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid
2017), iii., 36. és 39. o.
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eljárásokat 19. Az ilyen hiányosságok ártanak a projektek relevanciájának és
eredményességének 20.

6.23. Szerbia és Montenegró szintén jogosult a kedvezményezett országgal együtt

végzett közvetett irányításra, Koszovó és Bosznia-Hercegovina viszont nem 21. Az IPA II
kedvezményezettjei azonban nem mindig mutatnak érdeklődést a kedvezményezett
országgal együtt végzett közvetett irányítás iránt. A jogállamiság területén a szerb
hatóságok például szívesebben alkalmazták a közvetlen irányítást, főként azért, mert
nagy eltérést tapasztaltak egyfelől a kedvezményezett országgal együtt végzett
közvetett irányításra vonatkozó szigorú uniós követelmények, másfelől a felelős
ügynökségek gyenge adminisztratív kapacitása között 22, amit tovább súlyosbít a
személyzet nagymértékű fluktuációja 23.

Az IPA II rugalmasan reagálva járult hozzá a válságok enyhítéséhez

6.24. Az IPA II hozzájárul azon válságok enyhítéséhez, amelyek befolyásolhatják

általános és egyedi célkitűzéseinek megvalósulását, nevezetesen az IPA II
kedvezményezettjeinek gazdasági és társadalmi fejlődését. Például a 2014. évi nyugatbalkáni áradásokat követően a DG NEAR IPA II forrásokat (127 millió euró)
csoportosított át egy árvízkár-helyreállításra és árvízkockázat-kezelésre irányuló
különleges intézkedésre 24.

19

SWD(2018) 151 final, 83. o.

20

External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid
2017), ii., iii., iv. és 36. o.

21

Uo., 13. o.

22

IPA II monitoring, reporting and performance framework, 14. o.; Thematic evaluation of EU
support for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates
of enlargement (2010–2017), 29–30. o.

23

Strategic country-level evaluation of the European Union’s cooperation with Serbia over the
period 2012–2018, 61–62. o.

24

C(2014) 9797 final.
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6.25. A Covid19-világjárványra adott válaszintézkedésként mintegy 900 millió euró

IPA II forrás átprogramozására került sor a Nyugat-Balkán támogatására 25. Ez részét
képezte annak a 3,3 milliárd eurós összegnek, amelyhez a régió többek között más
uniós eszközök – például makroszintű pénzügyi támogatás –, valamint az Európai
Beruházási Bank kedvezményes hitelei révén jutott hozzá.

Az IPA II teljesítményinformációi hiányosak

6.26. A DG NEAR részletes éves jelentéseket tesz közzé az egyes tagjelölt országok

és potenciális tagjelöltek helyzetéről, valamint a különböző tárgyalási fejezetek, illetve
a politikai és gazdasági kritériumok teljesítése terén elért előrehaladásról (lásd: 6.7.
bekezdés). Noha az Európai Unió Tanácsa (a Tanács) megbízásából készülő ezen
jelentések betöltik azt a funkciójukat, hogy tájékoztatást nyújtsanak a bővítési
folyamatról, még informatívabbak lennének, ha kifejtenék, hogy a megfelelő
haladás(vagy annak hiánya) milyen mértékben tulajdonítható az IPA II-nek, és
mennyiben kötődik más szereplőkhöz vagy tényezőkhöz.

6.27. Mint arra több külső értékelés és általunk végzett ellenőrzés rámutatott, az

egyes projektek nyomon követését hiányosságok jellemezték. Egyes esetekben a
nyomon követés inkább az inputokra, a tevékenységekre és a folyamatokra, mintsem
az eredményekre és a hatásokra irányult 26. A jelentéseinkben elemzett mutatók
némelyikénél hiányzott az alapérték, vagy a mutatók meghatározása nem volt
megfelelő 27.

6.28. A Bizottság külső vállalkozókat bíz meg azzal, hogy értékeljék a programokat,

és nyújtsanak külső értékelést azok eredményességére, hatékonyságára,
relevanciájára, koherenciájára és uniós hozzáadott értékére vonatkozóan. Az
értékelések egyik fő terméke egy bizottsági szolgálati munkadokumentum (SWD),
amely ismerteti az eredményeket. Az általunk megvizsgált 11 értékelésből 7 esetében
azonban nem készült ilyen munkadokumentum, vagyis nem tették közzé, hogy a DG
25

A DG NEAR 2020. évi éves tevékenységi jelentése, 17. o.

26

Evaluation of EU support to local authorities in enlargement and neighbourhood regions
(2010–2018), 6. o.; Evaluation of the EU’s external action support to gender equality and
women’s and girls’ empowerment (2010–2018), 14. o.; Thematic evaluation of EU support
for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates of
enlargement (2010–2017), ix. és 32. o.

27

A 7/2018. sz. különjelentés VIII. és 39. bekezdése; a 27/2018. sz. különjelentés IX. és
54. bekezdése.
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NEAR hogyan ítélte meg a külső értékelők következtetéseit. Észrevételeztük továbbá,
hogy a megfelelő bizottsági szolgálati munkadokumentum jóváhagyta a gazdasági
kormányzás és a kis- és középvállalkozások versenyképessége területére vonatkozó
értékelési következtetéseket, figyelmen kívül hagyva az értékelési folyamat jelentős
hiányosságait. A 2019. évi teljesítményjelentésben más kiemelt területeken is hasonló
hiányosságokról számoltunk be.

6.29. Az IPA II programindokolása hatás- és outputmutatókat mutat be, a kettőt

összekapcsoló eredménymutatók nélkül. Az eredménymutatók kulcsfontosságúak
annak megértéséhez, hogy a program hogyan járult hozzá a célkitűzések
megvalósításához. Más bizottsági jelentések, így például az éves tevékenységi jelentés
vagy a külső tevékenységek finanszírozására szolgáló uniós eszközök végrehajtásáról
szóló éves jelentés tartalmaznak más olyan mutatókat is, köztük eredménymutatókat,
amelyek teljesebbé tehetnék a képet. Noha ezek a mutatók a DGNEAR egészére vagy a
külső tevékenységek finanszírozására szolgáló valamennyi eszközre együttesen adnak
meg értékeket, egyes mutatók esetében ezek az információk eszközönként
lebonthatók. A Bizottság tehát ezeket is felhasználhatná arra, hogy külön az IPA II
teljesítményét értékelje és beszámoljon arról. Az IPA III (a 2021–2027-es időszakban
működő utódprogram) programozásának részeként a DG NEAR dolgozik egy olyan
mátrixon, amely összesít minden rendelkezésre álló programmutatót.

6.30. Elkerülhetetlen, hogy bármely többéves program kiadásai és annak

megfigyelhető eredményei között időeltolódás legyen. A 2014–2020-as időszakra
vonatkozó TPK-ban meghatározott teljes IPA II előirányzat 56%-át 2020. december 31ig még nem fizették ki, így számos eredmény várhatóan csak 2020 után mutatkozik
majd meg. A Bizottságnak – mint minden külső tevékenységek finanszírozására
szolgáló eszköz tekintetében – végső értékelő jelentést kell készítenie a 2014–2020-as
időszakra vonatkozóan, a következő pénzügyi időszak félidős értékelésének részeként,
amelyre 2024. december 31-ig kerül majd sor.
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Politikai reformok

6.31. A 6.6. ábra áttekintést nyújt az 1. egyedi célkitűzéshez („Politikai reformok”)

kapcsolódóan a programindokolásokban szereplő mutatókról.

6.6. ábra. A „Politikai reformok” egyedi célkitűzéshez kapcsolódó
mutatók áttekintése
Az összes mutató összefoglalása
Output

Megfelelően halad?
Igen

0

Nem

0

Nem
egyértelmű
ÖSSZESEN

1

Eredmény
1

0
0

ÖSSZESEN

0

0

0

0

3

3

0

0

Hatás

1

0

0

3

3

Az egyes mutatók részletesen
Mutató
A bővítési országok felkészültsége a
politikai csatlakozási kritériumok
szerint
Súlyozott pontszám 8 külső forrás
alapján: Nyugat-Balkán

Előrehaladás a célérték felé
Hatás

Célérték: a legtöbb ország
közepes mértékben
felkészült
0 % (2019)
Részcél
14 % (2017)

Hatás
2010

Súlyozott pontszám 8 külső forrás
alapján: Törökország

2020
0 % (2019)

Hatás
2010

2020

Részcél
38 % (2017)

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa

Mennyiségi

Minőségi

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért
haladást)?
Igen

Nem

Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,

A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értékelte a haladást, mint a Számvevőszék?
Igen

Nem

Az áttekintés és a módszertan részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.
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A politikai reformok végrehajtása általában lassú

6.32. A politikai kritériumokra vonatkozó kritérium a három koppenhágai

kritériumcsoport egyike (lásd: 6.7. bekezdés). Középpontjukban a jogállamiság, az
alapvető jogok, valamint a demokratikus intézmények megerősítése és a közigazgatás
állnak.

6.33. Annak ellenére, hogy egyes kedvezményezettek előrelépéseket tettek a

politikai kritériumok teljesítése terén 28, az alapértékekhez képest visszaesést mutat a
programindokolásban 29 szereplő valamennyi olyan mutató, amely a politikai reformok
tekintetében méri az IPA II kedvezményezett országok uniós tagságra való
felkészültségét, és egyikük tekintetében sem tapasztalható megfelelő haladás a
kitűzött cél felé. Mivel azonban a politikai reformokra vonatkozó valamennyi mutató
hatásmutató, az előrehaladásuk nemcsak az IPA II támogatástól függ, hanem más olyan
háttértényezőktől is, mint például az IPA II érintett kedvezményezettjének politikai
akarata, amint azt a Bizottság is elismeri az Unió bővítési politikájáról szóló 2020. évi
közleményében 30.

6.34. Az 1. egyedi célkitűzés első mutatója azon esetek számára vonatkozik, amikor

az IPA II kedvezményezettjei a politikai csatlakozási kritériumok teljesítése
tekintetében a felkészülés korai szakaszában vannak. A 2018. évi részcél az volt, hogy
ezek számát csökkenteni kell. A szám azonban – éppen ellenkezőleg – nőtt, főként
azért, mert Törökország visszaesést mutatott az igazságszolgáltatás működésének, a
közigazgatási reformnak és a véleménynyilvánítás szabadságának terén. E visszalépés
miatt az IPA II egyes kedvezményezettjei ugyan elkönyvelhettek előrelépést, ám nem
sikerült elérni azt a célt, hogy legtöbbjük felkészültsége 2020-re legalább mérsékeltnek
legyen mondható.

6.35. A másik két mutató nyolc külső forráson alapul, amelyek a korrupció

megítélését, a sajtószabadságot, a kormányzati eredményességet, a jogállamiságot, a
szabályozás minőségét, valamint a véleménynyilvánítást és elszámoltathatóságot
mérik. 2019-ig e mutatók általános visszaesést mutatnak, és a 2020-as javulás ellenére
– különösen Törökország esetében – a kiinduló szint alatt maradnak, és kétségtelen,
hogy nem tapasztalható megfelelő haladás a kitűzött célok felé.

28

2020. évi éves jelentések.

29

COM(2021) 300, 1164–1165. o.

30

COM(2020) 660 final.
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6.36. Ezen túlmenően az 1. egyedi célkitűzéshez eredetileg meghatározott, a civil

társadalom reformfolyamatokban való részvételét nyomon követő egyik mutatót
megszüntették annak ellenére, hogy az IPA II nyomon követési értékelése szerint ez a
mutató „nagyon hasznos információkkal szolgálhat a civil társadalmi szervezeteknek az
IPA II-ben való részvételéről”.

Az uniós támogatás eredményesebbnek bizonyult az alapvető reformok
beindításában, mint a végrehajtásuk biztosításában

6.37. Az IPA támogatás hasznára volt az IPA II kedvezményezettjeinek abban, hogy

az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos kérdéseket beépítsék nemzeti
szakpolitikai kereteikbe. Az Unió pénzügyi támogatás, technikai segítségnyújtás és
szakpolitikai párbeszéd révén segítette elő a jogi és alkotmányos reformokat 31.

6.38. Az uniós támogatás és szakpolitikai párbeszéd az IPA II számos

kedvezményezettjét ösztönözte arra, hogy csatlakozzon nemzetközi emberi jogi
egyezményekhez 32. Törökországban 2011-ben aláírták az isztambuli egyezményt,
amelynek eredményeként létrejött egy olyan páneurópai jogi keret létrehozásáról
szóló szerződés, amely védi a nőket az erőszak minden formájával szemben, valamint
célja megelőzni, büntetőeljárás alá vonni és felszámolni az ilyen erőszakot. Azóta
egyetlen kivétellel valamennyi IPA II kedvezményezett ratifikálta az egyezményt.
Koszovó különleges jogállása miatt még nem írta alá hivatalosan az egyezményt, de
vállalta, hogy annak rendelkezéseit alkotmányos módosítások révén alkalmazza.
Érdemes megjegyezni, hogy Törökország a későbbiekben, 2021 júliusában hivatalosan
kilépett az Isztambuli Egyezményből.

31

Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and
candidates and potential candidates of enlargement (2010–2017), 40. o.

32

Uo., 59. o.
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6.39. A jogállamiság tematikus értékelése szerint azonban „a jogi reformokhoz,

például az alkotmányos reformokhoz számos másodlagos jogszabályra és szabályozásra
van szükség, hogy végrehajthatóak legyenek” 33. Az értékelés rámutat arra, hogy bár az
Unió technikai segítségnyújtás révén hozzájárult az igazságügyi intézményi reformhoz
szükséges jogszabályok kidolgozásához vagy az intézmények, köztük parlamentek
kapacitásépítéséhez, eredményeket gyakran mégis csak lassan látni. Az értékelés a
következőket állapítja meg: „Az uniós támogatás általában véve eredményesebb az
alapvető reformok beindításában, mint a végrehajtás aprólékos munkájában. Ezen
túlmenően, bár a jogalkotási reform jelentős támogatásban részesült, az uniós érdekelt
felek megfigyelése szerint a parlamenti intézmények viszonylag kevés párhuzamos
támogatást kaptak a reformok [végrehajtására]” 34.

Gazdasági, társadalmi és területi fejlődés

6.40. A 6.7. ábra áttekintést nyújt a 2. egyedi célkitűzéshez („Gazdasági, társadalmi

és területi fejlődés”) kapcsolódóan a programindokolásokban szereplő mutatókról.

33

Uo., 38. o.

34

Uo., 38. o.
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6.7. ábra. A „Gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez” kapcsolódó
mutatók áttekintése
Az összes mutató összefoglalása
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A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért
haladást)?
Igen

Nem

Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,

A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értékelte a haladást, mint a Számvevőszék?
Igen

Nem

Az áttekintés és a módszertan részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.
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Az IPA II segítette az agrár-élelmiszeripari és a vidékfejlesztési ágazatot,
de a vártnál kisebb mértékben

6.41. A „Gazdasági, társadalmi és területi fejlődés” 11 mutatója közül egy

kivételével mindegyik mutatott előrehaladást az alapértékhez képest. Ugyanakkor
kevesebb mint a felük (4) mutat egyértelmű előrelépést a kitűzött célok felé. Ezek a
mutatók főként arról nyújtanak információt, hogy az IPA II milyen gazdasági
környezetben működik, és hogyan segíti az agrár-élelmiszeripari és a vidékfejlesztési
ágazatot. Nincsen olyan mutató, amely kifejezetten az IPA II társadalmi és területi
fejlődéshez való hozzájárulását mérné.

6.42. A 11 mutató többsége (7) az IPA II által elért hatásról számol be. Három

mutató tekintetében tapasztalható megfelelő haladás a kitűzött cél felé. A többi
mutatóról azonban nem mondható el ugyanez a romló gazdasági környezet miatt.
Az első mutató a gazdasági kritériumok tekintetében követi nyomon a felkészültséget,
amelyek szintén az „alapvető” területekhez tartoznak (lásd: 6.7. bekezdés). E mutató
értéke változatlan maradt, mivel Bosznia-Hercegovina és Koszovó továbbra is csak a
felkészültség kezdeti szakaszában van a működő piacgazdaság és a versenyképesség
tekintetében.

6.43. A többi mutató (4) az IPA II outputjait követi nyomon. Ezek az agrár-

élelmiszeriparhoz és a vidékfejlesztéshez kapcsolódnak, amelyek egyaránt fontos
területek az IPA II kedvezményezett országok fejlődése szempontjából, különösen a
Nyugat-Balkánon. Mind a négy mutatónál mutatkozott előrelépés, de eddig csak
egynél sikerült elérni a kitűzött célt.

Az uniós vívmányokhoz való közelítés és az uniós alapok
kezelése

6.44. A 6.8. ábra a 3. egyedi célkitűzéshez („Az uniós vívmányokhoz való közelítés
és az uniós alapok kezelése”) kapcsolódóan a programindokolásokban szereplő
mutatókról nyújt áttekintést.
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6.8. ábra. „Az uniós vívmányokhoz való közelítés és az uniós alapok
kezelése” célkitűzéshez kapcsolódó mutatók áttekintése
Az összes mutató összefoglalása
Output

Megfelelően halad?
Igen

1

Nem
Nem
egyértelmű
ÖSSZESEN

1

Eredmény

Hatás

ÖSSZESEN

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

2

2

1

0

1
1

3

Az egyes mutatók részletesen
Mutató
A bővítési országok felkészültsége az
uniós vívmányokhoz való közelítést
illetően

Előrehaladás a célérték felé
Hatás

Az agrár-élelmiszeripari ágazatban az
uniós szabványokat átvevő gazdasági Output
szereplők: Nyugat-Balkán
Az agrár-élelmiszeripari ágazatban az
uniós szabványokat átvevő gazdasági Output
szereplők: Törökország

Nincs alapérték, sem
célérték
68 % (2020)
Nincs részcél
2013

2023

100 % (2020)
Nincs részcél
2013

2023

JELMAGYARÁZAT
A cél típusa
Mennyiségi

Minőségi

Nincs cél vagy a cél nem egyértelmű

A mutató megfelelően halad a kitűzött cél elérése felé (figyelembe véve a részcélokat és az eddig elért
haladást)?
Igen

Nem

Nem egyértelmű: nincs adat, vagy az adat túl régi,

A Bizottság nagyjából ugyanolyannak értékelte a haladást, mint a Számvevőszék?
Igen

Nem

Az áttekintés és a módszertan részletes magyarázatát lásd: Függelék, 15–23. pont

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindoklások alapján.
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Az IPA II kedvezményezettjei tettek némi előrelépést az uniós
vívmányokhoz való igazodás terén, de kevés az információ arról, hogy
milyen az uniós alapok kezelésére való felkészültségük

6.45. Az ehhez az egyedi célkitűzéshez tartozó három mutató egyike elérte a

kitűzött célt. A másik kettő esetében az alapértékek, illetve célértékek hiánya miatt
nem lehet megállapítani, hogy történt-e előrehaladás a célok elérése felé.

6.46. Az első mutató arra vonatkozik, hogy milyen az IPA II kedvezményezettjeinek

felkészültsége az uniós vívmányokhoz való igazodásra, és azt mutatja, hogy hány
fejezet van az előkészítés korai szakaszában. A programindokolásban nem szerepel
sem részcél, sem célérték ehhez a mutatóhoz. A 2015. évi alapszint 50. fejezet volt, és
bár ez a szám 2017-re csaknem a felére csökkent, azóta (2019-re) 30. fejezetre nőtt. Ez
főként Bosznia-Hercegovinának és Koszovónak tudható be, amelyek 14, illetve
7. fejezet esetében még mindig az előkészítés korai szakaszánál tartanak.

6.47. A 6.9. ábra bemutatja a Bizottság értékelését arról, hogy milyen az IPA II

kedvezményezettjeinek felkészültsége valamennyi tárgyalási fejezetre nézve, annak
ellenére, hogy eddig csak Montenegró, Szerbia és Törökország kezdte meg a hivatalos
csatlakozási tárgyalásokat. A felkészültség szintje nemcsak az IPA II támogatástól függ,
hanem számos külső tényezőtől is, különösen attól, hogy a kedvezményezettek maguk
milyen politikai akaratról tesznek tanúbizonyságot. Az egy adott fejezetre vonatkozó
tárgyalásokat a Tanács is felfüggesztheti, vagy valamely tagállam egyoldalúan is
leállíthatja őket.
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6.9. ábra. Készültségi szint az uniós vívmányok egyes fejezetei
tekintetében (2020)
Montenegró
Koszovó
Bosznia Hercegovina
Albánia

Az uniós vívmányok fejezetei

Törökország*
Szerbia
ÉszakMacedónia

1: Az áruk szabad mozgása
2.: A munkavállalók szabad mozgása
3.: A letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága
4.: A tőke szabad mozgása
5.: Közbeszerzés
6.: Társasági jog
7.: Szellemi alkotások joga
8.: Versenypolitika
9.: Pénzügyi szolgáltatások
10.: Információs társadalom és média
11.: Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
12.: Élelmiszer-biztonság, növény- és állategészségügyi politika
13.: Halászat
14..: Közlekedéspolitika
15.: Energiapolitika
16.: Adózás
17.: Gazdaság- és monetáris politika
18.: Statisztika
19.: Szociálpolitika és foglalkoztatás
20.: Vállalkozás- és iparpolitika
21.: Transzeurópai hálózatok
22.: Regionális politika és a strukturális eszközök összehangolása
23.: Igazságszolgáltatás és az alapvető jogok
24.: Jogérvényesítés, szabadság és biztonság
25.: tudomány és kutatás
26.: Oktatás és kultúra
27.: Környezetvédelem
28.: Fogyasztó- és egészségvédelem
29.: Vámunió
30.: Külkapcsolatok
31.: Kül-, biztonság- és védelempolitika
32.: Pénzügyi kontroll
33.: Pénzügyi és költségvetési rendelkezések
34.: Intézmények
35.: Egyéb témakörök
A felkészültség értékelése:
Nincs értékelve

Bizonyos szintű felkészültség / Mérsékelten felkészült

Korai szakasz

Mérsékelten felkészült

Korai szakasz / Bizonyos szintű felkészülés

Mérsékelten felkészült / Jó felkészülési szint

Bizonyos szintű felkészülés

Jó felkészülési szint

*A bővítésről, valamint a stabilizációs és
társulási folyamatról szóló 2018. júniusi
tanácsi következtetések szerint jelenleg
egyetlen fejezet tekintetében sem lehet
tárgyalási fejezetet megnyitni vagy lezárni.

Jól előrehaladott

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság bővítési csomagjából származó 2020. évi jelentések alapján.
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6.48. A másik két mutató a nyugat-balkáni, illetve a törökországi agrár-

élelmiszeripari ágazatban az uniós normákhoz közelítő gazdasági szereplők számára
vonatkozik. A mutatók céléve 2023. A 2020. évi eredmények alapján a Törökországra
vonatkozó mutató már elérte a célját. Mivel az előrehaladás értékeléséhez nem
határoztak meg bázisévet, nem egyértelmű, hogy a Nyugat-Balkánra vonatkozó mutató
el tudja-e érni a megfelelő célértéket.

6.49. A 3. egyedi célkitűzés az IPA II kedvezményezetteknek az Európai

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az európai strukturális és beruházási alapok és a
Kohéziós Alap kezelésére való felkészülésére is vonatkozik. A programindokolásban,
illetve az éves irányítási és teljesítményjelentésben azonban nincsenek mutatók arra
nézve, hogy milyen ezen országok felkészültsége ezeknek az alapoknak a kezelésére.
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Következtetések
6.50. A 2014–2020-as időszakban 5,6 milliárd eurót folyósítottak IPA II

kedvezményezettek számára, hogy segítsék őket az uniós tagság felé vezető úton.
A Bizottság által a programindokolásban közölt mutatók tanúsága szerint az IPA II
teljesítménye szerény: megítélésünk szerint a mutatók egynegyede (5) tekintetében
tapasztalható megfelelő haladás a célok felé, míg a mutatók fele (9) esetében nem ez a
helyzet. A fennmaradó egynegyednél (5) nem áll rendelkezésre elegendő információ,
hogy egyértelműen értékelni lehessen az előrehaladást. Az IPA II jogalapjának
megfelelően azonban a legtöbb mutató (11) a hatás mérésére szolgál, így ezeket a
program teljesítményéhez nem kapcsolódó külső tényezők is befolyásolhatják. Az éves
irányítási és teljesítményjelentés válogatást mutat be ezekből a mutatókból: ezt a
válogatást mi nem tartjuk teljes mértékben reprezentatívnak az IPA II tevékenységeire
vagy teljesítményére nézve (lásd: 6.11–6.16. bekezdés).

6.51. A Bizottság stratégiai döntést hozott, amikor az IPA II végrehajtása során az

ágazati megközelítés alkalmazása mellett döntött. Ennek révén lehetővé vált
koherensebb, a reformokat, illetve az Unió és az IPA II kedvezményezettjei közötti
fokozott párbeszédet előmozdító intézkedéscsomag kialakítása. A nemzeti ágazati
stratégiák hiánya, a lanyha politikai elkötelezettség, a bürokratikus ellenállás és egyes
esetekben a gyenge adminisztratív kapacitás miatt azonban a megközelítést nem
alkalmazta egységesen az IPA II valamennyi kedvezményezettje. Ebből következően az
ágazati megközelítés előnyei még nem valósultak meg teljes mértékben
(lásd: 6.17–6.20. bekezdés).

6.52. A különleges intézkedésekre és új projektekre átcsoportosított jelentős

pénzügyi források révén az IPA II rugalmas és gyors reagálással tudta enyhíteni az előre
nem látható válságok negatív hatásait. A kedvezményezett országgal együtt végzett
közvetett irányítás alkalmazása azonban egyes esetekben késedelmekkel és kiadási
hátralékokkal járt, ami a program kiadásait kevésbé hatékonnyá tette, mint közvetlen
irányítás esetén lettek volna. Emellett egyes esetekben információhiány miatt nem
álltak időben rendelkezésre az IPA II teljesítményére vonatkozó releváns információk
(lásd: 6.21–6.30. bekezdés).

6.53. Annak ellenére, hogy az IPA II egyes kedvezményezettjei tettek

előrelépéseket, a kiinduló szinthez képest a programindokolásban szereplő
valamennyi, a politikai reformokkal kapcsolatos mutató visszaesést mutat, és egyikük
tekintetében sem tapasztalható megfelelő haladás a kitűzött cél felé. A lassú
előrehaladás fő oka egyes esetekben az elégtelen politikai akarat, de arra is találtunk

207

bizonyítékot, hogy az uniós támogatás eredményesebbnek bizonyult a reformok
beindításában, mint a végrehajtásuk biztosításában (lásd: 6.31–6.39. bekezdés).

6.54. Az IPA II elősegítette az agrár-élelmiszeripari és a vidékfejlesztési ágazat

modernizálását. Az IPA II kedvezményezettek gazdasági, társadalmi és területi
fejlődése általában véve azonban lassabb a vártnál. Az e területen elért haladást mérő
tizenegy mutató közül hétnél vagy nem tapasztalható megfelelő haladás a kitűzött
célok felé, vagy nem egyértelmű, hogy el fogják-e érni azokat (lásd: 6.40–6.43.
bekezdés).

6.55. Végezetül az IPA II egy másik célkitűzése, hogy segítse az IPA II

kedvezményezetteket az uniós vívmányokhoz való közelítésben. Összességében a
kedvezményezetteknél ez a közelítés fokozódott. Mivel azonban a legutóbbi
programindokolás nem tartalmaz célértéket az e területen elért haladást mérő
mutatóra vonatkozóan, nehéz felmérni, hogy elégséges-e a közelítés üteme. Ugyanez
vonatkozik az IPA II azon célkitűzésére is, hogy felkészítse a bővítési országokat az
uniós alapok kezelésére, mert ehhez a célkitűzéshez sem kapcsolódik megfelelő
mutató (lásd: 6.44–6.49. bekezdés.)
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Mellékletek
6.1 melléklet. Az IPA II célkitűzései
Általános célkitűzés
Célkitűzés

Teljes név

1. általános
célkitűzés

Az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz (IPA II) támogassa a
tagjelölt országokat és a
potenciális tagjelölt országokat
azoknak a politikai, intézményi,
jogi, közigazgatási, társadalmi
és gazdasági reformoknak az
elfogadásában és
végrehajtásában, amelyekre az
I. mellékletben felsorolt
kedvezményezetteknek az
uniós tagság érdekében, az
uniós értékeknek való
megfelelésük, valamint az
uniós szabályokhoz,
normákhoz, szakpolitikákhoz és
gyakorlathoz való fokozatos
közelítésük céljából szükségük
van. E támogatás révén az
IPA II járuljon hozzá a
kedvezményezettek
stabilitásához, biztonságához
és jólétéhez.

Rövid név
(és rövidítés)

Uniós tagság
(1. általános
célkitűzés)

Szerepel a
mintánkban

Igen

Egyedi célkitűzések
Célkitűzés

Teljes név

Rövid név
(és rövidítés)

Szerepel a
mintánkban

1. egyedi
célkitűzés

A politikai reformok
támogatása

Politikai
reformok (SO1)

Igen

2. egyedi
célkitűzés

Az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedést célzó
gazdasági, társadalmi és
területi fejlődés támogatása

Gazdasági,
társadalmi és
területi
fejlesztés (SO2)

Igen
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Egyedi célkitűzések
Célkitűzés

Teljes név

Rövid név
(és rövidítés)

Szerepel a
mintánkban

3. egyedi
célkitűzés

Az IPA II rendelet
I. mellékletében felsorolt
kedvezményezett országok
azon képességének javítása,
amelyre az uniós tagsággal járó
kötelezettségek teljesítéséhez
van szükség – az uniós
vívmányokhoz való fokozatos
közelítésnek, illetve a
vívmányok elfogadásának,
végrehajtásának és
érvényesítésének támogatása
révén, beleértve az uniós
strukturális alapok, a Kohéziós
Alap és az Európai
Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap kezelésére
történő felkészülést is

Az uniós
vívmányokhoz
való közelítés és Igen
az uniós alapok
kezelése (SO3)

4. egyedi
célkitűzés

AZ IPA II rendelet
I. mellékletében felsorolt
kedvezményezettek,
tagállamok és adott esetben
harmadik országok
részvételével megvalósuló, az
232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet
keretein belüli regionális
integráció és területi
együttműködés erősítése

Regionális
integráció (SO4)

Nem

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2022. évi költségvetés-tervezetet kísérő programindokolások alapján.
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7. fejezet
Az ajánlások hasznosulásának vizsgálata
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Tartalomjegyzék
Bekezdés

Bevezetés

7.1.–7.5.

Észrevételek

7.6.–7.21.

Hogyan kezelte a Bizottság az ajánlásainkat?

7.7.–7.13.

Hogyan kezelték más ellenőrzött szervezetek az
ajánlásainkat?

7.14.–7.15.

Az előző évhez képest hogyan kezelték ajánlásainkat az
ellenőrzött szervezetek?

7.16.–7.17.

Időben foglalkoztak ajánlásainkkal az ellenőrzött
szervezetek?

7.18.–7.20.

Mi ajánlásaink megfelelő és időszerű végrehajtásának fő
mozgatórugója?

7.21.

Következtetés

7.22.

Mellékletek
7.1 melléklet. A 2017. évi ajánlások végrehajtási állapotának
részletes ismertetése a jelentések szerinti bontásban –
Európai Bizottság
7.2 melléklet. A 2017. évi ajánlások végrehajtási állapotának
részletes ismertetése a jelentések szerinti bontásban – egyéb
ellenőrzött szervezetek
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Bevezetés
7.1. Minden évben áttekintjük, hogy az általunk megfogalmazott ajánlások nyomán

az ellenőrzött szervezetek milyen válaszintézkedéseket hoztak. Ajánlásaink
hasznosulásának vizsgálata az ellenőrzési ciklus fontos szakasza. Ezúton kapunk
visszajelzést arról, hogy az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e az ajánlásainkban
szereplő intézkedéseket és kezelték-e az általunk felvetett kérdéseket, emellett a
vizsgálat ajánlásaink végrehajtására ösztönzi az ellenőrzött szervezeteket.
A hasznosulásvizsgálat jövőbeli ellenőrzési munkánk kialakítása és megtervezése,
valamint a kockázatok nyomon követése szempontjából is fontos.

7.2. Idén a 2017-ben közzétett 23 különjelentésünk közül 20 jelentés ajánlásait

elemeztük. „Az EU válasza a menekültválságra: a hotspot-rendszer” című 6/2017. sz.
különjelentés, „Az Európai Bizottság beavatkozása a görög pénzügyi válságba” című
17/2017. sz. különjelentés, valamint a „Megkezdődött a munka a bankunióval
kapcsolatos, kihívásokkal teli feladatot illetően, de hosszú utat kell még bejárni” című
23/2017. sz. különjelentés ajánlásai nem tartoznak e jelentésünk hatókörébe, mivel
azok hasznosulásvizsgálatát külön ellenőrzések keretében végezzük el.

7.3. Összesen 161 ajánlás hasznosulását vizsgáltuk meg. Ezek közül 149 ajánlás a

Bizottságnak szólt. A fennmaradó 12 ajánlás címzettje az Európai Külügyi Szolgálat volt.
A korábbi gyakorlathoz hasonlóan a tagállamokhoz intézett ajánlások hasznosulását
nem vizsgáltuk. 2017-ben 20 ajánlást intéztünk a tagállamokhoz.

7.4. Munkánk során dokumentumokat tekintettünk át és interjúkat készítettünk az
ellenőrzött szervezetek munkatársaival. A felülvizsgálat méltányosságát és
kiegyensúlyozottságát biztosítandó megállapításainkat megküldtük az ellenőrzött
szervezeteknek, és záróelemzésünkben figyelembe vettük válaszaikat. A kettős
beszámítás kizárása érdekében az ajánlásokat azon ellenőrzött félnél tüntetjük fel,
amely az ajánlás elsődleges címzettje volt.

7.5. Munkánk eredményei a 2021. április végi helyzetet tükrözik.
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Észrevételek
7.6. Az ellenőrzött szervezetek 2017-ben közzétett különjelentéseink ajánlásai közül

150-et (93%) teljes mértékben vagy részben elfogadtak, 11-et (7%) pedig nem fogadtak
el (lásd: 7.1. ábra).

7.1. ábra. 2017. évi különjelentéseink ajánlásainak elfogadottsága az
ellenőrzött szervezeteknél
Részben Nem
elfogadták fogadták el

Elfogadták
77%
0%

25%

16%
50%

75%

7%
100%

Forrás: Európai Számvevőszék.

Hogyan kezelte a Bizottság az ajánlásainkat?

7.7. A Bizottsághoz intézett ajánlásaink száma összesen 165 volt. Ezek közül 16 a

6/2017. sz. és a 17/2017. sz. különjelentésünkből származott, amelyek nem tartoznak e
jelentés hatókörébe.

7.8. A Bizottság a hasznosulásvizsgálatban nyomon követett 149 ajánlásunk közül

100-at (67%) teljes mértékben, további 17-et (12%) pedig a legtöbb tekintetben
végrehajtott. A fennmaradó ajánlások közül a Bizottság 14-et (9%) néhány tekintetben
hajtott végre, 16-ot (11%) pedig egyáltalán nem valósított meg (lásd:
7.2. háttérmagyarázat). Amennyiben az ellenőrzött szervezetek nem hajtották végre
ajánlásainkat, ennek oka leggyakrabban az volt, hogy nem fogadták el azokat
(lásd: 7.21. bekezdés). Két esetben (1%) nem volt szükség a végrehajtás állapotának
értékelésére, mivel úgy ítéltük meg, hogy az ajánlás már nem releváns.
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7.2. ábra. A 2017. évi különjelentéseinkben a Bizottsághoz intézett
ajánlásaink végrehajtása
Teljes mértékben megvalósult

67%

A legtöbb tekintetben megvalósult

12%

Néhány tekintetben megvalósult

9%

Nem valósult meg
Már nem releváns

11%
1%
0%

25%

50%

75%

Forrás: Európai Számvevőszék.

7.9. A 7.1. melléklet részletesen bemutatja az ajánlások végrehajtási szintjét.

Emellett rövid leírást ad arról, hogy a néhány tekintetben végrehajtott ajánlásoknál
milyen javulásokat lehetett tapasztalni, illetve milyen hiányosságok álltak fenn
továbbra is.

7.10. A 18 különjelentés közül 6 esetében a Bizottság teljes mértékben vagy a
legtöbb tekintetben végrehajtotta az összes hozzá címzett ajánlást
(lásd: 7.1. háttérmagyarázat).
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7.1. háttérmagyarázat
E különjelentéseink kapcsán a Bizottsághoz intézett valamennyi
ajánlás teljes mértékben vagy a legtöbb tekintetben megvalósult
o

8/2017. sz. különjelentés: „Az Unió halászati kontrollrendszere: több
erőfeszítésre lenne szükség”

o

9/2017. sz. különjelentés: „Az emberkereskedelem elleni küzdelemre nyújtott
európai uniós támogatás Dél- és Délkelet-Ázsiában”

o

10/2017. sz. különjelentés: „A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott
uniós támogatásnak célzottabban kellene elősegítenie a tényleges generációs
megújulást”

o

12/2017. sz. különjelentés: „Az ivóvíz-irányelv végrehajtása: Bulgáriában,
Magyarországon és Romániában javult a víz minősége és az ivóvízhez való
hozzáférés, de továbbra is jelentősek a beruházási igények”

o

16/2017. sz. különjelentés: „Vidékfejlesztési programozás: egyszerűsítésre és
eredményközpontúbb megközelítésre van szükség”

o

18/2017. sz. különjelentés: „Egységes európai égbolt: megújult, de még nem
egységes légiforgalmi kultúra”

Megjegyzés: Azon két eset figyelmen kívül hagyásával, amelyek kapcsán nem volt szükség a
végrehajtás állapotának értékelésére, mivel úgy ítéltük meg, hogy az ajánlás már nem releváns.

7.11. A Bizottság a „Recommendations, Actions, Discharge” (Ajánlások,

intézkedések, mentesítés – RAD) elnevezésű adatbázis segítségével követi nyomon az
ajánlások végrehajtási állapotát. Ezen adatbázis szerint 2018-ban és 2019-ben végzett
hasznosulásvizsgálataink óta 2015. évi különjelentéseink 62 ajánlásának, illetve
2016. évi különjelentéseink 101 ajánlásának végrehajtása még várat magára 1. A
Bizottság azonban nem követi aktívan nyomon és nem tartja nyilván adatbázisában az
általa végrehajtottnak tekintett ajánlásokkal kapcsolatos fejleményeket, még akkor
sem, ha a Számvevőszék az adott ajánlásokat nem tekinti teljes mértékben
végrehajtottnak.

1

Lásd: 2018. évi éves jelentésünk 3.72–3.78. bekezdése, valamint az Európai Unió
költségvetésének teljesítményéről szóló 2019. évi jelentésünk 7.11–7.12. bekezdése.
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7.12. E 163 ajánlás közül 138 idén is végrehajtatlan maradt, és ezeket a Bizottság

már nem követi nyomon (lásd: 7.3. ábra). A 138 ajánlás közül 39-et a Bizottság már a
különjelentésekben sem fogadott el, a fennmaradó 99 ajánlás kapcsán pedig úgy ítélte
meg, hogy azokat a tavalyi hasznosulásvizsgálat idejére már teljes mértékben
végrehajtotta, noha a Számvevőszék ezt másképp ítélte meg.

7.3. ábra. 2015. és 2016. évi különjelentéseink azon ajánlásainak
hasznosulásvizsgálata, amelyek kapcsán az előző két évben végzett
hasznosulásvizsgálataink során úgy ítéltük meg, hogy a Bizottság nem
hajtotta végre azokat teljes mértékben
A Bizottság nem követi nyomon

99

A Bizottság értékelése szerint
teljes mértékben megvalósult, de
a Számvevőszék szerint nem

A Bizottság nyomon követi

13

A Bizottság értékelése szerint
részben megvalósult

12

A Bizottság értékelése szerint
teljes mértékben megvalósult

39

A Bizottság nem fogadta el ezeket az
ajánlásokat

Forrás: Európai Számvevőszék.

7.13. A Bizottság a 163 ajánlás közül a még teljes mértékben végre nem hajtott 25
ajánlást továbbra is nyomon követte. Saját adatbázisa szerint a Bizottság azóta e 25
ajánlás közül 12-nek befejezte a végrehajtását. A 2015. és 2016. évi különjelentéseink
végre nem hajtott ajánlásaira vonatkozó nyomonkövetési megközelítést alkalmazva
továbbra is figyelemmel kísérjük ezeket az eseteket a RAD adatbázisban, de azokat
nem vizsgáltuk részletesen.
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Hogyan kezelték más ellenőrzött szervezetek az ajánlásainkat?

7.14. A Bizottságon kívüli egyéb ellenőrzött szervezetekhez összesen 18 ajánlást2
címeztünk. Ezek közül 16 a 17/2017. sz. különjelentésünkből származott, amely nem
tartozik e jelentés hatókörébe.

7.15. A Bizottságon kívüli egyéb ellenőrzött szervezetekhez címzett 12 ajánlásunk

mindegyikét teljes mértékben végrehajtották. Ezeknek – az Európai Külügyi
Szolgálatnak címzett – ajánlásoknak a végrehajtási állapotát a 7.2. melléklet mutatja
be részletesen.

Az előző évhez képest hogyan kezelték ajánlásainkat az
ellenőrzött szervezetek?

7.16. 2017-ben közzétett különjelentéseink közül 20 hasznosulását vizsgáltuk meg.

Az ellenőrzött szervezetek 161 ajánlásunk közül 112-t (70%) teljes mértékben, további
17-et (10%) pedig a legtöbb tekintetben végrehajtottak (lásd: 7.4. ábra).

7.17. Az előző évhez képest a teljes mértékben végrehajtott ajánlások aránya 65%-

ról 70%-ra nőtt, míg a teljes mértékben vagy a legtöbb tekintetben végrehajtott
ajánlások aránya, illetve a nem vagy csak részben végrehajtott ajánlások aránya
viszonylag stabil maradt. Az ajánlások végrehajtási arányát a 7.1. melléklet és a
7.2. melléklet mutatja be részletesen.

2

„Az Európai Unió Bírósága ügykezelésének teljesítményértékelése” c. 14/2017. sz.
különjelentésünkben ajánlások helyett megfontolandó szempontokat fogalmaztunk meg,
így az nem tartozik e fejezet hatókörébe.
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7.4. ábra. A 2016. és 2017. évi különjelentéseinkben az ellenőrzött
szervezetekhez intézett ajánlásaink végrehajtási állapota
Néhány tekintetben
megvalósult

Teljes mértékben
megvalósult

A legtöbb tekintetben
megvalósult

2017

2016

70%

65%

Már nem releváns

Nem valósult meg

10%

14%

9%

14%

10%

1%

7%

0%

Forrás: Európai Számvevőszék.

Időben foglalkoztak ajánlásainkkal az ellenőrzött szervezetek?

7.18. Az elmúlt néhány évben következetesen határidőket is meghatároztunk a

különjelentéseinkben szereplő ajánlások végrehajtására. A határidőt megvitatjuk az
ellenőrzött szervezettel és különjelentéseinkben is rögzítjük azt, hogy minden érintett
fél számára egyértelmű legyen.

7.19. Az idei hasznosulásvizsgálat során – első alkalommal – azt is elemeztük, hogy

az ellenőrzött szervezetek időben hozták-e meg korrekciós intézkedéseiket.
Összességében ajánlásaink 68%-át kellő időben hajtották végre (lásd: 7.5. ábra).
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7.5. ábra. Az ellenőrzött szervezetek által hozott korrekciós intézkedések
időszerűsége
Időben végrehajtott fellépés

68%
0%

25%

Nem történt
fellépés

Késedelmes
fellépés

23%
50%

9%

75%

100%

Megjegyzés: A számításból kizártuk azokat az ajánlásokat, amelyekhez nem tartozott végrehajtási
határidő (17 eset), amelyeknél a határidő még nem járt le (5 eset) és amelyek már nem relevánsak
(2 eset).
Forrás: Európai Számvevőszék.

7.20. A 7.6. ábra a végrehajtási állapot szerinti bontásban mutatja be az

időszerűség szintjét; az ábra korrelációt mutat a magasabb végrehajtási szint és az
időszerűség között.

7.6. ábra. Az ellenőrzött szervezetek által hozott korrekciós intézkedések
időszerűsége a végrehajtás szintje szerinti bontásban
Végrehajtás szintje

Az ajánlás nyomán tett fellépés

Időben végrehajtva

Teljes mértékben
megvalósult

Késedelmes

15%

85%

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

47%

53%
0%

25%

50%

75%

100%

Megjegyzés: Az időszerűség százalékos értékei a végrehajtás adott szintjére vonatkoznak. A végrehajtás
szintjére vonatkozó százalékos arányok kiszámításakor figyelmen kívül hagytuk azokat az ajánlásokat,
amelyek végrehajtása még nem történt meg, illetve amelyek kapcsán nem volt szükség a végrehajtás
állapotának értékelésére, mivel az ajánlás már nem releváns.
Forrás: Európai Számvevőszék.
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Mi ajánlásaink megfelelő és időszerű végrehajtásának fő
mozgatórugója?

7.21. Az ajánlások az ellenőrzés során összegyűjtött és elemzett bizonyítékok

alapján cselekvésre szólítanak fel. A számvevők és az ellenőrzött felek közötti
kölcsönös megértés és az ellenőrzés következtetéseivel és ajánlásaival kapcsolatos
folyamatos és megfelelő kommunikáció segít abban, hogy az ajánlások nyomán
megfelelő végrehajtási fellépésekre kerüljön sor a feltárt hiányosságok orvoslása
érdekében. Ezt bizonyítja, hogy a 2017. évi különjelentéseinkben tett, az ellenőrzött
szervezetek által részben vagy egészben elfogadott ajánlások 86%-át teljes mértékben
vagy a legtöbb tekintetben végrehajtották. Ezzel szemben a 2017. évi
különjelentéseinkben szereplő, az ellenőrzött szervezetek által el nem fogadott
tizenegy ajánlás közül csak egy került teljes mértékben vagy a legtöbb tekintetben
végrehajtásra. A 7.7. ábra a különböző elfogadási szintek szerinti bontásban mutatja
be a végrehajtási állapotokat.

7.7. ábra. Korreláció a végrehajtás szintje és aközött, hogy az ellenőrzött
szervezetek elfogadták-e az ellenőrzési ajánlásokat
Elfogadás szintje
Végrehajtás szintje

Elfogadták

Részben elfogadták

Nem fogadták el

Teljes mértékben
megvalósult

74%

84%

0%

A legtöbb tekintetben
megvalósult

12%

4%

9%

Néhány tekintetben
megvalósult

10%

0%

18%

Nem valósult meg

4%

12%

73%

Megjegyzés: A végrehajtási szinteknél megadott százalékos értékek az elfogadás adott szintjére
vonatkoznak. A számításból kizártuk a már nem releváns ajánlásokat (két eset).
Forrás: Európai Számvevőszék.
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Következtetés
7.22. A különjelentések ajánlásainak többségét (68%) időben végrehajtották. Az

előző évhez képest a teljes mértékben vagy a legtöbb tekintetben megvalósult
ajánlások aránya viszonylag stabil maradt (80%). További előrelépésre van szükség a
végre nem hajtott, illetve a néhány tekintetben és a legtöbb tekintetben megvalósult
ajánlások tekintetében. Elemzésünk szerint amennyiben az ellenőrzött szervezetek
elfogadják az ellenőri ajánlásokat, az segít abban, hogy megfelelő fellépésekre kerüljön
sor az ajánlások végrehajtása és a feltárt hiányosságok orvoslása érdekében.

222

Mellékletek
7.1 melléklet. A 2017. évi ajánlások végrehajtási állapotának részletes ismertetése a jelentések szerinti
bontásban – Európai Bizottság
A végrehajtás időbenisége:

időben végrehajtva;

késve végrehajtva;

meg végrehajtási határidőt;

az ajánlás már nem releváns.

még nem érkezett el a határidő;

nem történt fellépés az ajánlás nyomán;

nem határoztak

A végrehajtás szintje
Különjelentés

1/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

Tovább kell törekedni
a Natura 2000 hálózat
teljes potenciáljának
kihasználására

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

1.c)

82

X

2.d)

83

3.b)

84

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

X
A Bizottság nem állapított meg új,
átfogó Natura 2000-mutatókat
valamennyi uniós alapra nézve.
Érdemes lenne további horizontális
mutatókat kidolgozni, amelyek
lehetővé tennék az uniós alapok
által a Natura 2000-területeken
generált eredmények pontosabb
nyomon követését.

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége
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A végrehajtás szintje
Különjelentés

2/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

1

142

X

2.b)

144

3

151

X

4. (első bekezdés)

151

X

5. (első
franciabekezdés)

152

X

5. (második
franciabekezdés)

152

X

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

X

A végrehajtás
időbenisége
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A végrehajtás szintje
Különjelentés

Különjelentés címe

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

Különjelentés
száma

Bekezdés

6. (első
franciabekezdés)

154

6. (második
franciabekezdés)

154

Teljes
mértékben
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

A Bizottság az adatok alapján éves
teljesítmény-áttekintéseket és
stratégiai jelentéseket készít. Ezek
magas szintű dokumentumok,
amelyek hatóköre túl általános
ahhoz, hogy kifejezetten a
referenciaérték-alapú
teljesítményértékelésre
összpontosíthassanak, és ezáltal
lehetővé tegyék a 2014 és 2020
közötti időszak szakpolitikai
tanulságainak levonását. A javasolt
átfogó összehasonlító
teljesítményelemzés és a
referenciaérték-alapú
teljesítményértékelés bevezetése
még függőben van. A Bizottság a
2014–2020-as időszak lezárta után
tovább fog dolgozni ezen a
feladaton, csakúgy, mint az utólagos
értékelés problémáján.
X

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége
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A végrehajtás szintje
Különjelentés

3/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

A Tunéziának nyújtott
uniós támogatás

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

1.a)

65

X

1.b)

65

X

1.c)

65

X

2.a)

70

X

2.b)

70

3

71

4

73

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

X
A makroszintű pénzügyi támogatás
jóváhagyási eljárásai nem változtak,
és a Bizottság az ajánlással
ellentétben nem tett javaslatot azok
módosítására. A Számvevőszék által
kiemelt hiányosságok továbbra is
fennállnak.
X

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége
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A végrehajtás szintje
Különjelentés

4/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

Az Unió
költségvetésének
védelme a
szabálytalan
kiadásokkal szemben:
a Bizottság a 2007–
2013-as időszakban
fokozottan élt a
kohéziós politika
területén a megelőző
intézkedések és a
pénzügyi korrekciók
lehetőségével

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

1

146

X

2

147

3

148

4

150

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

X
A Bizottság három táblázatot
nyújtott be nekünk a megelőző és
korrekciós intézkedések nyomon
követésére vonatkozó adatokkal, és
kifejtette, hogy a nyomon
követésben különböző szintek és
felelősök vesznek részt. A megelőző
intézkedésekre és a pénzügyi
korrekciókra egyaránt kiterjedő,
integrált monitoringrendszer
megtervezése és kifejlesztése révén
eredményesebben lehetne végezni
ezt a nyomon követést.
X

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége
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A végrehajtás szintje
Különjelentés

5/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

Ifjúsági
munkanélküliség –
hoztak változást az
uniós szakpolitikák?

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

1. (első
franciabekezdés)

164

X

1. (második
franciabekezdés)

167

X

2

167

X

4. (első bekezdés)

172

X

5. (első bekezdés)

173

X

6

175

X

7. (első
franciabekezdés)

178

X

7. (második
franciabekezdés)

178

X

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége
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A végrehajtás szintje
Különjelentés

7/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

A tanúsító szervek új
szerepe a KAPkiadások terén:
előrelépés az egységes
ellenőrzési modell
felé, de továbbra is
jelentős
hiányosságokat kell
leküzdeni

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

1

92

X

2

94

X

3. (első
franciabekezdés)

96

X

3. (második
franciabekezdés)

96

X

3. (harmadik
franciabekezdés)

96

X

4

97

X

5. (első
franciabekezdés)

99

5. (második
franciabekezdés)

99

X

6

101

X

7. (első
franciabekezdés)

103

X

7. (második
franciabekezdés)

103

X

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

X

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége
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A végrehajtás szintje
Különjelentés

8/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

Az Unió halászati
kontrollrendszere:
több erőfeszítésre
lenne szükség

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

1.b)

96

X

2.a)

98

X

2.b)

98

X

3.d)

99

3.e)

99

3.f)

99

3.g)

99

X

3.h)

99

X

4.b)

101

X

4.e)

101

X

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

X
X
X

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

230

A végrehajtás szintje
Különjelentés

9/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

Az
emberkereskedelem
elleni küzdelemre
nyújtott európai uniós
támogatás Dél- és
Délkelet-Ázsiában

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

1. (első
franciabekezdés)

70

X

1. (második
franciabekezdés)

70

X

1. (harmadik
franciabekezdés)

70

X

2. (első
franciabekezdés)

72

X

2. (második
franciabekezdés)

72

X

2. (harmadik
franciabekezdés)

72

X

2. (negyedik
franciabekezdés)

72

X

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

231

A végrehajtás szintje
Különjelentés

10/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

A fiatal mezőgazdasági
termelők részére
nyújtott uniós
támogatásnak
célzottabban kellene
elősegítenie a
tényleges generációs
megújulást

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

1. (első
franciabekezdés)

88

X

1. (második
franciabekezdés)

88

X

1. (harmadik
franciabekezdés)

88

X

3. (első
franciabekezdés)

90

X

3. (harmadik
franciabekezdés)

90

X

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége
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A végrehajtás szintje
Különjelentés

11/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

A Közép-afrikai
Köztársaság számára
létrehozott Bêkou
vagyonkezelői alap:
ígéretes kezdet, egyes
hiányosságok ellenére
is

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

1. (első
franciabekezdés)

72

X

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

A Bizottság bevezette azt az elvet,
miszerint a vagyonkezelői alap
létrehozásának előfeltételeként
strukturált igényfelmérést kell
végezni, de elismeri, hogy nem
dolgozták ki azt a módszertant,
amelyet különjelentésében a
Számvevőszék feltételként javasolt a
vagyonkezelői alap hozzáadott
értékének és a többi eszközhöz
viszonyított előnyének bizonyítását
célzó, a későbbiekben elvégzendő
elemzések megfelelőségének
biztosítása érdekében.

1. (második
franciabekezdés)

72

2. (első
franciabekezdés)

76

X

2. (második
franciabekezdés)

76

X

2. (harmadik
franciabekezdés)

76

2. (negyedik
franciabekezdés)

76

X
X

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége
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A végrehajtás szintje
Különjelentés

12/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

Az ivóvíz-irányelv
végrehajtása:
Bulgáriában,
Magyarországon és
Romániában javult a
víz minősége és az
ivóvízhez való
hozzáférés, de
továbbra is jelentősek
a beruházási igények

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

1

111

X

2.a)

111

X

2.b)

111

X

2.c)

111

X

2.d)

111

X

4

113

X

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

234

A végrehajtás szintje
Különjelentés

13/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

Megvalósul-e a
gyakorlatban az
egységes európai
vasúti
forgalomirányítási
rendszer létrehozására
irányuló politikai
döntés?

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

1

90

X

2

90

X

3

91

X

4.a)

91

X

4.b)

91

X

4.c)

91

X

4.d)

91

X

5

91

X

6.a)

91

6.b) i.

91

6 b) ii.

91

7

92

X

8.a)

92

X

8.b)

92

X

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

X
X
X

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

235

A végrehajtás szintje
Különjelentés

15/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

Előzetes
feltételrendszerek és
eredményességi
tartalék a kohéziós
politika területén:
innovatív, de még nem
eredményes eszközök

Különjelentés
száma

Bekezdés

1.a)

111

1.b)

111

Teljes
mértékben
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

Nem készült dokumentált értékelés
az előzetes feltételrendszerek
relevanciájáról és hasznosságáról,
valamint az átfedések
megszüntetéséről. Ezenfelül, amint
azt a 6/2018. sz. vélemény is
leszögezi, a javasolt kritériumok
némelyike nem feltétlenül
befolyásolja a kapcsolódó egyedi
célkitűzés hatékony és eredményes
végrehajtását.
X

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

236

A végrehajtás szintje
Különjelentés

Különjelentés címe

Különjelentés
száma

Bekezdés

1.c)

111

1.d)

111

Teljes
mértékben
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult
A 6/2018. sz. vélemény rámutat,
hogy egyes kritériumok nem
egyértelműek. Különösen a
stratégiák és a stratégiai
szakpolitikai keretek kidolgozásával
kapcsolatban javasolt tematikus
feltételek nem elég részletesek azt
illetően, hogyan határozzák meg a
stratégiákat, mely szervezetek
legyenek felelősek azok
végrehajtásáért, milyen kapacitásra
van szükség a teljesítésükhöz és
alkalmazásukhoz, és legtöbb
esetben azt illetően sem, hogyan
kell őket nyomon követni.

X

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

237

A végrehajtás szintje
Különjelentés

Különjelentés címe

Különjelentés
száma

2.a)

Bekezdés

111

Teljes
mértékben
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult
A közös rendelkezésekről szóló
rendeletre (2021–2027) irányuló
bizottsági javaslat szerint a félidős
felülvizsgálat lehetőséget biztosít a
tagállamok számára az
országspecifikus ajánlások, a
társadalmi-gazdasági helyzet és az
elért mérföldkövek számbavételére,
valamint operatív programjaik
újraértékelésére. A félidős
felülvizsgálatot követően az operatív
programokra előirányzandó
finanszírozás meghaladja a 6%-os
teljesítménytartalékot. A 6/2018. sz.
vélemény szerint azonban
hiányosságok is felmerülnek a
félidős felülvizsgálattal
kapcsolatban: nem világos, hogyan
fogják értékelni a teljesítményt, és
milyen következményekkel jár majd
ez az értékelés.

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

238

A végrehajtás szintje
Különjelentés

Különjelentés címe

Különjelentés
száma

2.b)

Bekezdés

111

Teljes
mértékben
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg
X
A 6/2018. sz.
vélemény
szerint a
javasolt félidős
felülvizsgálat
többnyire az
outputmutatók
bejelentett
értékeire
korlátozódik
majd, és
semmilyen
formában nem
terjed ki az
eredménymuta
tókra, mivel a
teljesítménymé
rési keretben
az
eredménymuta
tókra
vonatkozóan
nem állnak
majd
rendelkezésre
mérföldkövek.

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

239

A végrehajtás szintje
Különjelentés

Különjelentés címe

Különjelentés
száma

2.c)

Bekezdés

111

Teljes
mértékben
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg
X
Nincsenek
rendelkezések
a kitűzött
mérföldkövek,
illetve
célértékek
alulteljesítése
miatti
felfüggesztések
ről és pénzügyi
korrekciókról.

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

240

A végrehajtás szintje
Különjelentés

16/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

Vidékfejlesztési
programozás:
egyszerűsítésre és
eredményközpontúbb
megközelítésre van
szükség

Különjelentés
száma

Bekezdés

1.a)

100

2

102

X

3

104

X

4. (első bekezdés)

104

X

4. (második
bekezdés)

104

X

5

104

X

6. (első bekezdés)

109

X

6. (második
bekezdés)

109

X

Teljes
mértékben
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

Már nem
releváns
X

A végrehajtás
időbenisége
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A végrehajtás szintje
Különjelentés

18/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

Egységes európai
égbolt: megújult, de
még nem egységes
légiforgalmi kultúra

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

1

78

X

2.a)

80

X

2.b)

80

X

3

81

X

4

81

X

5

82

X

6.a)

83

X

6.b)

83

X

7.a)

87

X

7.b)

87

X

8

87

X

9.a)

88

X

9.b)

88

X

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

242

A végrehajtás szintje
Különjelentés

19/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

Importeljárások: a
jogszabályi keretek
hiányosságai és a nem
kellően eredményes
végrehajtás hátrányos
hatással vannak az
Unió pénzügyi
érdekeire

Különjelentés
száma

Bekezdés

1

143

2

145

X

3

145

X

4.a)

146

X

4.b)

146

X

5

146

6.a)

147

Még nem végezték el minden
országban a tagállami rendszerek
korszerűsítésének ellenőrzését célzó
vizsgálatokat.

6.b)

147

Az uniós szintű értékelési
határozatok kibocsátásának
lehetővé tételére irányuló munka
még az előkészítő szakaszban tart.
Még váratnak magukra az annak
eldöntéséhez szükséges
eredmények, hogy a jövőben
szükség lesz-e kapcsolódó
jogszabályokra.

Teljes
mértékben
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult
Bár történtek lépések a vámbevételkiesés kiszámítására szolgáló
módszertan kidolgozása felé, a
kiesés értékét nem számították ki.

X

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

243

A végrehajtás szintje
Különjelentés

Különjelentés címe

Különjelentés
száma

Bekezdés

7

148

8.a)

149

8.b)

149

X

8.c)

149

X

Teljes
mértékben
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

X
X

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

244

A végrehajtás szintje
Különjelentés

Különjelentés címe

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

1.a)

109

X

20/2017. sz.
különjelentés

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

109

Lépéseket tettek az irányítási
költségekre vonatkozó adatok
gyűjtésére. Az adatgyűjtés azonban
egyelőre nem tökéletes.

2.a)

112

Az elfogadott új rendelet figyelembe
veszi az ajánlás hátterét. A
támogathatósági kritériumok
meghatározása és elfogadása
kapcsán még folyamatban vannak a
tárgyalások.

2.b)

112

X

2.c)

112

X

3.a)

114

X

3.b)

114

X

4.a)

115

4.b)

115

4.c)

115

4.d)

115

1.b)

Uniós finanszírozású
hitelgaranciaeszközök: születtek
pozitív eredmények,
de a
kedvezményezettek
célzottabb
kiválasztására és a
tagállami
programokkal való
jobb koordinációra
van szükség

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

X
X
X
X

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

245

A végrehajtás szintje
Különjelentés

21/2017. sz.
különjelentés

Különjelentés címe

A zöldítés:
bonyolultabb,
környezetvédelmi
szempontból egyelőre
még nem eredményes
jövedelemtámogatási
rendszer

Különjelentés
száma

Bekezdés

1.a)

83

1.b)

83

1.c)

83

Teljes
mértékben
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult
Az új KAP-rendeletre irányuló
javaslat értelmében a tagállamoknak
stratégiai terveikben a szükségletek
felmérésén és a prioritások
elemzésén alapuló beavatkozási
logikát kell kidolgozniuk. Amint
azonban 7/2018. sz.
véleményünkben rámutatunk, a
Számvevőszék úgy ítéli meg, hogy a
javaslat nem tartalmazza az
eredményes teljesítménymérési
rendszer valamennyi szükséges
elemét. A javaslat a
beavatkozástípusok rangsorolásának
felelősségét a tagállamokra ruházza
át, és jelenleg nem világos, hogy a
Bizottság hogyan fogja értékelni a
tagállamok stratégiai terveit annak
biztosítása tekintetében, hogy azok
környezetvédelmi és éghajlatpolitikai szempontból kellőképpen
ambiciózusak legyenek.

X
X

Nem valósult
meg

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

246

A végrehajtás szintje
Különjelentés

Különjelentés címe

Forrás: Európai Számvevőszék.

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

2.a) (első
franciabekezdés)

83

X

2.a) (második
franciabekezdés)

83

2.a) (harmadik
franciabekezdés)

83

2.b) (első
franciabekezdés)

83

X

2.b) (második
franciabekezdés)

83

X

2.c)

83

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány tekintetben megvalósult

Nem valósult
meg

X
X

X

Már nem
releváns

A végrehajtás
időbenisége

247

7.2 melléklet. A 2017. évi ajánlások végrehajtási állapotának részletes ismertetése a jelentések szerinti
bontásban – egyéb ellenőrzött szervezetek
A végrehajtás időbenisége:
végrehajtási határidőt;

időben végrehajtva;

késve végrehajtva;

még nem érkezett el a határidő;

nem történt fellépés az ajánlás nyomán;

nem határoztak meg

az ajánlás már nem releváns.

A
végrehajtás
időbenisége

A végrehajtás szintje
Különjelentés

Különjelentés címe

9/2017. sz.
különjelentés

Az
emberkereskedele
m elleni
küzdelemre
nyújtott európai
uniós támogatás
Dél- és DélkeletÁzsiában

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány
tekintetben
megvalósult

Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)
1. (negyedik
franciabekezdés)

70

X

Nem
valósult
meg

Már
nem
releváns

248

A
végrehajtás
időbenisége

A végrehajtás szintje
Különjelentés

Különjelentés címe

22/2017. sz.
különjelentés

Választási
megfigyelő
missziók –
Történnek
erőfeszítések az
ajánlások
utánkövetésére, de
jobb monitoringra
lenne szükség

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány
tekintetben
megvalósult

Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)
1. (első
franciabekezdés)

128

X

1. (második
franciabekezdés)

128

X

2. (első
franciabekezdés)

128

X

2. (második
franciabekezdés)

128

X

3. (első
franciabekezdés)

128

X

3. (második
franciabekezdés)

128

X

4. (első
franciabekezdés)

128

X

4. (második
franciabekezdés)

128

X

5. (első
franciabekezdés)

128

X

Nem
valósult
meg

Már
nem
releváns

249

A
végrehajtás
időbenisége

A végrehajtás szintje
Különjelentés

Különjelentés címe

Forrás: Európai Számvevőszék.

Különjelentés
száma

Bekezdés

Teljes
mértékben
megvalósult

5. (második
franciabekezdés)

128

X

5. (harmadik
franciabekezdés)

128

X

A legtöbb
tekintetben
megvalósult

Néhány
tekintetben
megvalósult

Nem
valósult
meg

Már
nem
releváns
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Függelék
Ellenőrzési módszer és módszertan
1)

Teljesítmény-ellenőrzési módszertanunkat az AWARE platformon ismertetjük.
Ellenőrzéseinket a legfőbb ellenőrző intézmények teljesítmény-ellenőrzésre
vonatkozó nemzetközi standardjai (ISSAI) szerint végezzük.

1. RÉSZ. 1. fejezet: Teljesítménymérési keret
2)

Minden évben a teljesítménymérési keret más-más aspektusát vizsgáljuk meg.
Ez évi jelentésünkben arra a fő ellenőrzési kérdésre kerestük a választ, hogy a
Bizottság és a társjogalkotók hogyan használták fel a többéves pénzügyi keret
(TPK) korábbi időszakainak tanulságait a 2021–2027-es időszakra vonatkozó
kiadási programok tervezésének és teljesítményének javítása érdekében.

3)

E kérdés megválaszolása során a figyelmünk elsősorban azokra a tanulságokra
irányult, amelyek relevánsak a programok teljesítménye szempontjából, és a
következőket vizsgáltuk meg:

4)

o

létezik-e egy olyan folyamat, amelynek révén a Bizottság beépítheti
jogalkotási javaslataiba a levont tanulságokat;

o

a Bizottság jogalkotási javaslatai figyelembe veszik-e az értékelésekből,
ellenőrzésekből és hatásvizsgálatokból levont tanulságokat;

o

az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott és e javasolt kiadási
programok teljesítményét esetleg befolyásoló érdemi módosítások
kötődnek-e hatásvizsgálatokhoz (ideértve a társjogalkotók által készített
hatásvizsgálatokat is) vagy a levont tanulságok egyéb forrásaihoz.

Elemzésünkhöz egy a 2021–2027-es időszakra létrehozott 48 kiadási program
közül öthöz kapcsolódó jogalkotási eljárásokból álló mintát vettünk alapul. Ez az
öt program a következő: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós
Alap (KA), az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA), az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és a Szomszédsági, Fejlesztési és
Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI), és ezek együttesen az időszak
tervezett kiadásainak mintegy 60%-át képviselik. Az öt program kiválasztásakor
a fő kritérium a pénzügyi szempontból vett lényegesség volt, valamint az, hogy a
Bizottság e programokra vonatkozó jogalkotási javaslatairól korábban véleményt
adtunk ki.
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5)

Ellenőrzési munkánk részeként a következőket tekintettük át:
a)

a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó öt kiválasztott kiadási
programmal kapcsolatos hatásvizsgálatok;

b)

a vonatkozó 2014–2020-as kiadási programok félidős értékelése;

c)

a vonatkozó 2007–2013-as kiadási programok utólagos értékelése;

d)

adott esetben saját ellenőrzési jelentéseink és áttekintéseink;

e)

a Bizottság javaslatai és a későbbi módosítások az 1. táblázatban felsorolt
jogalkotási eljárások tekintetében.

1. táblázat. Az érintett jogalkotási eljárások
Jogalkotási eljárás

Rendelet

2018/0197/COD

ERFA- és KA-rendelet

2018/0196/COD

Közös rendelkezésekről szóló rendelet

2018/0216/COD

A KAP-stratégiai tervekről szóló rendelet*

2018/0218/COD

Közös piacszervezés*

2018/0217/COD

a KAP-ra vonatkozó horizontális rendelet*

2018/0243/COD

NDICI-rendelet

2018/0132/APP

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet

* Jogalkotási javaslat – ellenőrzésünk lezárásáig a rendeletet még nem fogadták el.
Forrás: Európai Számvevőszék.

6)

Az ellenőrzés részeként távmegbeszéléseket tartottunk és e-maileket váltottunk
a Bizottság (a Főtitkárság, a Költségvetési Főigazgatóság (DG BUDG), a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI), a Regionális és
Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO), a Migrációügyi és Uniós Belügyi
Főigazgatóság (DG HOME) és a Nemzetközi Partnerségek Főigazgatósága
(DG INTPA)), valamint a Szabályozói Ellenőrzési Testület munkatársaival.
E kapcsolatfelvételek fő témája azoknak az eljárásoknak és mechanizmusoknak
a megtervezése és működése volt, amelyeket a Bizottság minőségi jogalkotásra
vonatkozó megközelítése keretében dolgoztak ki az értékelések során levont
tanulságok levonására és gyakorlati alkalmazására, valamint az értékelések és
hatásvizsgálatok megfelelő minőségének biztosítására.

7)

Az Európai Parlament, illetve a Tanács főtitkárságának képviselőivel szintén
tartottunk távmegbeszéléseket és váltottunk e-maileket. E kapcsolatfelvételek fő
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célja annak átlátása volt, hogy a két intézmény (a társjogalkotók) hogyan hajtották
végre a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás
rendelkezéseit a Bizottság jogalkotási javaslatainak érdemi módosításaira irányuló
hatásvizsgálatok elvégzése tekintetében.

2. RÉSZ. 2–6. fejezet: Az uniós kiadási programok teljesítménye
8)

A 2–6. fejezetben a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 1a., 1b., 2., 3. és
4. fejezete alá tartozó egyes uniós programok által elért eredményeket elemezzük.
Célunk az volt, hogy megállapítsuk, mennyi releváns teljesítményinformáció áll
rendelkezésre, és hogy ezen információk alapján értékeljük az uniós kiadási
programok tényleges teljesítményét.

Mintánk
9)

A 2014–2020-as TPK keretében 58 kiadási program működik. Értékelésünkhöz egy
öt – TPK-fejezetenként egy-egy – programból álló mintát vizsgáltunk (lásd:
2. táblázat). A programok kiválasztásának fő kritériuma a pénzügyi lényegesség
volt: az egyes fejezeteken belül (a költségvetés szerint) legnagyobb vagy második
legnagyobb programot választottuk ki, kivéve ha azokat a 2019. évi
teljesítményjelentésben már vizsgáltuk. A kiválasztott öt kiadási program
együttesen a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalásai
alapján 2020 végéig teljesített kifizetések 19%-át fedi le. A 2019. évi
jelentésünkben vizsgált kilenc program a 2019 végéig teljesített összes kifizetés
74%-át képviselte.

2. táblázat. A 2–6. fejezet kiadási programjaiból összeállított mintánk
Fejezet

TPK-fejezet

Kiválasztott kiadási program

2

1a.: Versenyképesség a
növekedésért és a
foglalkoztatásért

Erasmus+

3

1b: Gazdasági, társadalmi és
területi kohézió

Európai Szociális Alap (ESZA)

4

2.: Fenntartható növekedés:
természeti erőforrások

Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(ETHA)

5

3.: Biztonság és uniós polgárság

Belső Biztonsági Alap – a
határigazgatást támogató eszköz

6

4.: Globális Európa

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
(IPA II)

Forrás: Európai Számvevőszék.
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10) Minden kiadási program egy–húsz (általános, illetve egyedi) célkitűzést tartalmaz,
amelyekre a 2022. évi költségvetési tervezetre vonatkozó bizottsági
programindokolásokban való bemutatásuk szerint hivatkozunk. A kiadási
programok teljesítményét az ezekből kiválasztott célkitűzésekhez viszonyítva
vizsgáltuk (lásd: a 2.1., 3.1., 4.1., 5.1. és 6.1. melléklet). Figyelembe vettünk
minden általános célkitűzést és néhány olyan egyedi célkitűzést, amelyeket
lényegességük alapján, illetve azért választottunk ki, mert egy általános
célkitűzéshez és magasabb szintű uniós célkitűzésekhez kapcsolódnak.
A teljesítményre vonatkozó információk értékelése
11) Értékelésünket a Bizottság által kiadott teljesítményinformációk, többek között az
alábbiak alapján végeztük el:
a)

a 2020. évi éves irányítási és teljesítményjelentés;

b)

a 2022. évi költségvetési tervezet releváns programindokolásai;

c)

az érintett főigazgatóságok 2020. évi éves tevékenységi jelentései;

d)

a programok teljesítményének értékelése (2014–2020-as és 2007–2013-as
TPK);

e)

különböző programspecifikus teljesítményjelentések.

12) Ezeket az információkat saját ellenőrzéseink és áttekintéseink legújabb
megállapításaival is kiegészítettük. A kiválasztott programcélkitűzések
mindegyikére nézve nem rendelkeztünk bővebben saját eredményekkel.
13) A Bizottság teljesítményadatait hitelességük és a megállapításainkkal való
összhangjuk tekintetében vizsgáltuk meg, de megbízhatóságukat nem
ellenőriztük.
14) Figyelmünk középpontjában a 2014–2020-as TPK uniós kiadási programjainak
legutóbbi változataival kapcsolatos legfrissebb információk álltak. Sok esetben a
2007–2013-as TPK keretében megvalósult elődprogramokra vonatkozó
teljesítményinformációkat kellett felhasználnunk, mivel a kiválasztott programok
utólagos értékelése csak jóval a TPK időszak vége után készül el, és mivel nem
minden program esetében állnak rendelkezésre időközi értékelések. Ennek
kapcsán figyelembe vettük, hogy a két időszak között mekkora változások
következtek be a programok tervezésében és végrehajtásában.
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A mutatók elemzése
15) Teljesítményértékelésünk részeként elemeztük a 2022. évi költségvetési tervezet
releváns programindokolásaiban szereplő teljesítménymutatókból származó
információkat. A korábbi programindokolásokkal is végeztünk összehasonlítást.
16) A mintánkban szereplő öt programra összesen 114 mutató vonatkozik, ami jóval
több, mint amennyi a programindokolásokban számozva szerepel. Ennek az az
oka, hogy a programindokolásokban szereplő mutatók gyakran két vagy több
részmutatóból állnak, amelyek mindegyikéhez külön alapérték, célérték és
ténylegesen elért érték tartozik. Mi minden ilyen részmutatót külön mutatóként
vettünk figyelembe.
17) A minőségi jogalkotásra vonatkozó bizottsági iránymutatásokban meghatározott
kritériumok alapján minden mutatót output-, eredmény- vagy hatásmutatóként
osztályoztunk. Egyes esetekben a Bizottság ezeket a mutatókat eltérően
osztályozza. A mutatók elemzése során elvégeztük a cél felé eddig elért haladás
kiszámítását, minden esetben a releváns alapértékhez képest (lásd: 3. táblázat).
Ez csak akkor volt lehetséges, ha számszerűsített adatok álltak rendelkezésre az
alapértékekre, a célértékekre és a legfrissebb tényleges értékekre vonatkozóan.

3. táblázat. A célérték felé (az alapértékhez képest) tett előrehaladás
kiszámítása
Alapérték

Legutóbbi
tényleges
érték

Célérték

Számítás

Előrehaladás a
célérték felé

20

40

70

(40–20)/(70–20)

40%

Forrás: Európai Számvevőszék.

18) Ezenkívül minden egyes mutató esetében értékeltük a következőket:
o

a kitűzött cél egyértelmű-e (és hogy mennyiségi vagy minőségi-e) – lásd:
(20). pont;

o

a mutató megfelelő haladást mutat-e a kitűzött cél felé (figyelembe véve a
részcélokat és az eddig elért haladást) – lásd: (21). pont;

o

az előrehaladásra vonatkozó bizottsági értékelés (azaz, hogy „megfelelő
haladást mutat-e”) nagyjából egybevág-e a miénkkel – lásd: (22). pont.
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19) Az – elsősorban a program fő tevékenységeihez és célkitűzéseihez való
kapcsolódásuk miatt – kiválasztott mutatók esetében részletesebben és
grafikusan is bemutatjuk elemzésünk eredményeit, amint az az 1. ábrán látható.

1. ábra. A kiválasztott mutatókra irányuló elemzésünk grafikai
ábrázolása, részletesebb magyarázattal
A cél teljesítése felé tett
előrehaladás és a teljesítés éve.

A részcél és az az év, amelynek
során teljesíteni kell.

70% (2020)
részcél 90%
(2018)

A cél típusa
Mennyiségi

Minőségi

Nincs cél vagy a
cél nem
egyértelmű

2022

2012

Bázisév és célév.
Az előrehaladás normalizált:
alapérték = 0%, célérték = 100%
A mutató megfelelően halad
a kitűzött cél elérése felé
(figyelembe véve a
részcélokat és az eddig elért
haladást)?

A Bizottság nagyjából
ugyanolyannak értékelte a
haladást, mint mi?

Igen
Igen
Nem
Nem egyértelmű:
nincs adat, vagy az
adat túl régi, illetve
elégtelen ahhoz, hogy
következtetést
lehessen levonni.

Nem

Forrás: Európai Számvevőszék.

20) A 4. táblázat példákat mutat be mennyiségi, minőségi és nem egyértelmű célokra.
Nem mennyiségi célok esetén a cél felé tett előrehaladást nem lehet százalékban
kifejezni. Célérték nélküli vagy egyértelmű célértékkel nem bíró mutatók esetében
ezenkívül azt is lehetetlen megállapítani, hogy megfelelő haladást mutatnak-e.
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4. táblázat. A célok típusai: néhány példa
A cél típusa

Példák

mennyiségi

20 000. résztvevő képzésben részesül.

minőségi

A jogállamiság megerősödése

nem
egyértelmű

Az alapértéktől és a tényleges eredményektől eltérő
mértékegységben vagy más módon kifejezett, nehezen
összevethető célérték.

Forrás: Európai Számvevőszék.

21) Az 5. táblázat példákkal szemlélteti, miként értékeltük azt, hogy egy adott mutató
megfelelő haladást mutat-e a kitűzött cél elérése felé, és ismerteti a
kritériumainkat. A kritériumokat nem automatikusan alkalmaztuk, hanem a
mutatókat egyenként vizsgáltuk meg a rendelkezésre álló információk és szakmai
megítélésünk alapján.

5. táblázat. Az elért haladásra vonatkozó értékelésünk: néhány példa
A programindokolásokban
szereplő információk
Alapérték (2013): 50
Célérték (2023): 150
Részcél (2018): 100
Legutóbbi érték (2018): 90
Előző értékek (2017): 80;
(2016): 70

Alapérték (2013): 50
Célérték (2023): 150
Részcél (2019): 100
Legutóbbi érték (2018): 90
Előző értékek (2017): 80;
(2016): 70

Értékelésünk

nem megfelelő
haladás

Kritériumok és indokolás
Kritérium: Ha az általunk kapott
legfrissebb adatokhoz kapcsolódó évre
részcélt tűztek ki, a mutató ennek
teljesítése esetén mutat megfelelő
haladást.
Indokolás: Nem teljesült a részcél.

megfelelő
haladás

Kritérium: Amennyiben a legfrissebb
adatokhoz kapcsolódó évre nem tűztek
ki részcélt, de egy másik évre igen,
akkor a mutató abban az esetben mutat
megfelelő haladást, ha az eddig elért
haladás ez utóbbi részcéllal
összhangban van.
Indokolás: A 2016 és 2018 közötti
időszakban a cél felé tett egyenletes
előrehaladás alapján feltételezhető,
hogy a 2019. évi célértéket sikerül
elérni.

257

A programindokolásokban
szereplő információk

Alapérték (2013): 50
Célérték (2023): 150
Részcél: nincs
Legutóbbi érték (2018): 80
Előző értékek (2017): 75;
(2016): 70, (2015): 60;
(2014): 55

Alapérték (2013): 50
Célérték (2023): 150
Részcél: nincs
Legutóbbi érték (2018): 80
Előző értékek (2017): 63;
(2016): 55, (2015): 52;
(2014): 51

Értékelésünk

nem megfelelő
haladás

megfelelő
haladás

Kritériumok és indokolás
Kritérium: Részcél hiányában a mutató
akkor mutat megfelelő haladást, ha az
eddig elért haladás nagyjából az
alapérték és a célérték közötti lineáris
előrehaladásnak felel meg, vagy ha az
eddigi tényleges értékeket lassú indulás
és a későbbi években felgyorsuló
haladás, inkább exponenciálisnak
mondható előrehaladási ív jellemez.
Indokolás: A cél teljesítése felé tett
előrehaladás 30%, ami jelentősen
elmarad a lineáris haladás esetén a
végrehajtás félidejében várható 50%-os
értéktől, és az eddigi tényleges értékek
nem tanúskodnak a haladás
gyorsulásáról.
Kritérium: Részcél hiányában a mutató
akkor mutat megfelelő haladást, ha az
eddig elért haladás nagyjából
összhangot mutat az alapérték és a
célérték közötti lineáris előrehaladással,
vagy ha a tényleges értékek inkább
olyan „exponenciális” előrehaladási ívet
rajzolnak ki, amelyet lassú indulás és a
későbbi években felgyorsuló haladás
jellemez.
Indokolás: A cél teljesítése felé tett
előrelépés 30%, ami jelentősen elmarad
a lineáris haladás esetén a végrehajtás
félidejében várható 50%-os értéktől.
Az eddig rögzített tényleges értékek
azonban egyértelmű gyorsulásról
tanúskodnak, amelynek fennmaradása
esetén a célt sikerül majd elérni.
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A programindokolásokban
szereplő információk

Alapérték (2013): 50
Cél (2023): növekedés
Részcél: nincs
Legutóbbi érték (2018): 60
Előző értékek (2017): 56;
(2016): 55, (2015): 52;
(2014): 51

Alapérték (2013): 50
Cél (2023): fenntartás
Részcél: nincs
Legutóbbi érték (2018): 40
Előző értékek (2017): 46;
(2016): 49, (2015): 52;
(2014): 51

Értékelésünk

Kritériumok és indokolás
Kritérium: Amennyiben a célt nem
számszerűsítették, a mutató akkor
mutat megfelelő haladást, ha a cél
meghatározásában foglaltak eddig
teljesültek, vagy valószínűleg
teljesülnek.

megfelelő
haladás

nem megfelelő
haladás

Indokolás: A nem számszerűsített cél
csupán növekedést ír elő, és az eddig
rögzített valamennyi érték meghaladja
az alapértéket, vagyis a cél
meghatározásában foglaltak eddig
teljesültek.
Kritérium: Amennyiben a célt nem
számszerűsítették, a mutató akkor
mutat megfelelő haladást, ha a cél
meghatározásában foglaltak eddig
teljesültek, vagy valószínűleg
teljesülnek.
Indokolás: A cél legalább az alapérték
fenntartását írja elő, a legutolsó
tényleges érték azonban 20%-kal
elmarad az alapértéktől.
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A programindokolásokban
szereplő információk

Alapérték (2013): 50
Célérték (2023): 150
Részcél: nincs
Legutóbbi értékek (2018):
90

Alapérték (2013): 50
Cél: nincs meghatározva
Részcél: nincs
Legutóbbi érték (2018): 90
Alapérték (2013): 50
Célérték (2023): 150
Részcél (2019): 100
Legutóbbi érték: nincs adat

Értékelésünk

Kritériumok és indokolás
Kritérium: Részcél hiányában a mutató
akkor mutat megfelelő haladást, ha az
eddig elért haladás nagyjából
összhangot mutat az alapérték és a
célérték közötti lineáris előrehaladással,
vagy ha a tényleges értékek inkább
olyan „exponenciális” előrehaladási ívet
rajzolnak ki, amelyet lassú indulás és a
későbbi években felgyorsuló haladás
jellemez.

nem egyértelmű

Indokolás: A cél teljesítése felé tett
előrehaladás 40%, ami
10 százalékponttal elmarad a lineáris
haladás esetén a végrehajtás
félidejében várható 50%-os értéktől.
Nincs egyéb adat annak
alátámasztására, hogy a célok
teljesítése felé tett haladás lineáris vagy
inkább exponenciális volt-e.

nem egyértelmű

Indokolás: Cél meghatározása nélkül
nem lehet megállapítani, hogy a mutató
megfelelő haladást mutat-e.

nem egyértelmű

Indokolás: Ha nincs adat a cél
teljesítése felé tett haladásról, nem
lehet megállapítani, hogy a mutató
megfelelő haladást mutat-e.

Forrás: Európai Számvevőszék.

22) A 2022. évi költségvetési tervezetre vonatkozó programindokolásaiban a Bizottság
elsőként értékelte a mutatókat a célok teljesítése terén elért előrehaladás
szempontjából, és azokat a következő kategóriák valamelyikébe sorolta:
„megfelelő haladás”, „mérsékelt haladás”, „figyelemmel kísérendő”. Emellett
„nincs adat” besorolást kaptak azok a mutatók, amelyek nem számoltak be
eredményekről. Ez a besorolás eltér az általunk használt kategóriáktól. Mi a
mutatókat a „megfelelő haladás” vagy a „nem megfelelő haladás” kategóriába
soroljuk, a „nem egyértelmű” kategóriát pedig azon mutatók esetében
alkalmazzuk, amelyek esetében nincsenek adatok, illetve az adatok régiek vagy
elégtelenek ahhoz, hogy következtetést lehessen levonni, illetve amelyekre
vonatkozóan nem határoztak meg egyértelmű célértékeket. A 6. táblázat
bemutatja, mely esetekben véljük úgy, hogy a Bizottságnak a mutatókra
vonatkozó előrehaladási értékelése nagyjából megfelel a mi elért haladásra
vonatkozó értékelésünknek.
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6. táblázat. Az elért haladásról szóló bizottsági értékelés és a mi elért
haladásra vonatkozó értékelésünk közötti egyezés
A Számvevőszék
értékelése

A Bizottság értékelése
megfelelő haladás

A Bizottság nagyjából
ugyanolyannak értékelte
a haladást, mint mi?
Igen

mérsékelt haladás
megfelelő
haladás

figyelemmel kísérendő
nincs adat
megfelelő haladás
mérsékelt haladás

nem megfelelő
haladás

figyelemmel kísérendő

Nem

Igen

nincs adat

Nem

megfelelő haladás

Nem

mérsékelt haladás
nem egyértelmű

Nem

figyelemmel kísérendő
nincs adat

bizonyos esetekben az
értékelés nagyjából
megegyezik, de általában véve
nem
Igen

Forrás: Európai Számvevőszék.

23) A mutatók elemzése általunk nem ellenőrzött bizottsági adatokon alapul.
A Bizottság programindokolásait azonban megvizsgáltuk, és az általunk
szükségesnek tekintett kiigazításokat elvégeztük. A leggyakrabban két kiigazítást
hajtottunk végre: 1) az alapérték nullában történő meghatározása azon
outputmutatók esetében (például a finanszírozott projektek száma), amelyeknél a
programindokolások alapértékként az előző időszak összehasonlító adatát
mutatták be; 2) az éves értékek összesített értékekké alakítása olyan mutatók
esetében, amelyek jellegüket tekintve kumulatívak voltak. Arra vonatkozó
értékelésünk, hogy a mutatók megfelelő haladást mutatnak-e, annak
valószínűségét vizsgálja, hogy egy adott mutató időben el fogja-e érni a kitűzött
célértéket. Nem vizsgáljuk azonban sem az adott mutató relevanciáját a program
célkitűzéseire és fellépéseire nézve, sem azt, hogy a célérték mennyire
ambiciózus. Előfordulhat például, hogy egy mutatót nem befolyásolnak a program
keretében végrehajtott intézkedések, vagy hogy a mutató nem releváns a
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program célkitűzése szempontjából, és az is megeshet, hogy a kitűzött célérték
elégtelen vagy túlzott ambíciót tükröz. Mindezek miatt a mutatók önmagukban
nem feltétlenül tükrözik a program célkitűzéseinek megvalósulását.
A programteljesítmény teljes elemzéséhez szükséges a mutatók adatainak más
mennyiségi és minőségi információk fényében történő elemzése is.

3. RÉSZ. 7. fejezet. Az ajánlások hasznosulása
24) A különjelentéseinkben megfogalmazott ajánlások hasznosulásának vizsgálatát
rendszeresen elvégezzük. A 7. fejezetben azt vesszük górcső alá, hogy milyen
mértékben hajtották végre a 2017-ben közzétett különjelentéseinkben
megfogalmazott ajánlásokat. Az ajánlások besorolása: teljes mértékben, legtöbb
tekintetben, néhány tekintetben megvalósult, illetve egyáltalán nem valósult meg.
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Az Európai Számvevőszék jelentése az
Európai Unió költségvetésének
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉKNEK AZ
EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTMÉNYÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSÉRE
– 2020. ÉV VÉGI ÁLLAPOT
1. FEJEZET – TELJESÍTMÉNYMÉRÉSI KERET

BEVEZETÉS
1.2. A Bizottság üdvözli a Számvevőszék által az uniós költségvetés teljesítményével kapcsolatban
végzett munkát, valamint azt, hogy a Számvevőszék elismerte, hogy a minőségi jogalkotás
kulcsfontosságú szerepet játszik annak biztosításában, hogy a pénzügyi programok végrehajtásából
levont tanulságokat a programok tervezésének és teljesítményének javítására használják fel. Az évek
során a Bizottság nemzetközileg elismert értékelési és hatásvizsgálati rendszert dolgozott ki, amely
központi szerepet játszott a 2021 és 2027 közötti időszak többéves teljesítménymérési keretére
vonatkozó javaslatok előkészítésében.
A Bizottság javaslatai jelentik az első lépést a jogalkotási folyamatban. A program végleges formája
az Európai Parlament és a Tanács részvételével folytatott jogalkotási tárgyalások eredményeként jön
létre. Ezért közös a felelősség annak biztosítását illetően, hogy a program teljesítményével
kapcsolatban levont tanulságokat megfelelően figyelembe vegyék. Következésképpen és a jogalkotás
minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Bizottság
úgy véli, hogy a javaslataival kapcsolatos jelentős módosításokat hatásvizsgálatnak kell alávetni.
A Bizottság teljes mértékben elkötelezett e rendszer további megerősítése mellett, többek között a
Számvevőszék által azonosított, fejlesztésre szoruló területeken. A Bizottság például horizontális
rendelkezéseket javasolt az értékelések időzítésére vonatkozóan annak biztosítása érdekében, hogy a
releváns információk időben rendelkezésre álljanak a jövőbeli programok előkészítéséhez. Az
értékelések és a hatásvizsgálatok attól is függenek, hogy a tagállamoktól és a kedvezményezettektől jó
minőségű adatok érkeznek-e. A Bizottság törekedni fog az értékelések megfelelő utókövetésének
biztosítására, a hatásvizsgálatok mennyiségi vonatkozásainak fokozatos megerősítésére, amennyiben
az megvalósítható és arányos, valamint arra, hogy a jogalkotási kezdeményezések alapjául szolgáló
bizonyítékokhoz való hozzáférés fokozatosan könnyebbé váljon, és a munka előmozdítása érdekében
felveszi a kapcsolatot az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.
A jelentés 2–6. fejezete az öt kiválasztott kiadási program 2020. év végi, Számvevőszék által
elvégzett teljesítményértékelését mutatja be. A Bizottság úgy véli, hogy a programok kétségtelenül
hozzájárulnak az EU prioritásainak és célkitűzéseinek eléréséhez. A 2020 végén rendelkezésre álló
minőségi és mennyiségi teljesítményinformációk azt mutatják, hogy a Covid19-világjárvány okozta
kihívások ellenére a programok jól haladnak a programozási időszak elején kitűzött célok elérése felé.
Bár 2020 volt a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret utolsó éve, az olyan
programok, mint az Európai Szociális Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap, a Belső
Biztonsági Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz végrehajtása a következő néhány évben is
folytatódni fog és eredményeket fog hozni. A 2014 és 2020 közötti programok teljesítményével
kapcsolatban végleges következtetéseket csak a programok lezárását követően, a végső értékelések
alapján lehet levonni.
1.3. A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló hosszú távú költségvetésre vonatkozó bizottsági
javaslatok előterjesztésére 2018 második és harmadik negyedéve között került sor, azaz a kohézió
esetében közel fél évvel korábban, mint 2011-ben. A Bizottság teljes mértékben elkötelezett volt
amellett, hogy valódi közvetítőként szorosan együttműködjön az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal
az intézményközi tárgyalások gyors lezárásának elősegítése és az új programok végrehajtásával
kapcsolatos késedelmek minimalizálása érdekében. Az Egyesült Királyság kilépéséről párhuzamosan
folyó tárgyalások és a 2018. májusi javaslatot követő európai parlamenti választások azonban kihívást
jelentettek. Emellett a Covid19-világjárványra reagálva a Bizottság 2020 májusában példátlan
helyreállítási csomagot terjesztett elő, amely a többéves pénzügyi keretre és a Next Generation EU
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ideiglenes helyreállítási eszközre vonatkozó átdolgozott javaslatokat tartalmaz. Ezt a csomagot
később, még az év vége előtt valamennyi intézmény elfogadta. A társjogalkotók mostanra minden
programot elfogadtak.
Ami a KAP-ra vonatkozó jogszabályokat illeti, a társjogalkotók 2021. június végén politikai
megállapodásra jutottak az új KAP-ról. A szokásos rendnek megfelelően a hivatalos elfogadás az év
vége előtt le fog zárulni.
1.10. A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben horizontális megközelítést
alkalmaztak az értékelések időzítésére. A jó értékelésekhez három–négy év teljes adatkészleteire van
szükség. Ahhoz, hogy értékelések és hatásvizsgálatok révén minőségi javaslatokat készíthessen, a
Bizottságnak a tagállamoktól és más programok kedvezményezettjeitől származó jó minőségű
adatokat is fel kell használnia, amelyek előállítása időt vesz igénybe. A rendelkezésre álló időközi
értékelésből és a korábbi programok végső értékeléséből származó információk megfelelő és jó
minőségű adatok időben történő összegyűjtése révén segítik a későbbi pénzügyi keretekre vonatkozó
döntéshozatali folyamatot.
Az „n+3 szabály” tekintetében lásd a Bizottság 1.5. háttérmagyarázathoz fűzött megjegyzéseit.
1.11. A KAP esetében a kezdeményezést több értékelés előzte meg, de a KAP-ra vonatkozó
javaslatok hatásvizsgálatához csak néhány, az előző többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó végső
értékelés állt rendelkezésre. Ennek oka, hogy a KAP végrehajtásáról szóló adatok beszerzéséhez időre
van szükség, mielőtt megbízható értékelést lehetne végezni. A Szabályozói Ellenőrzési Testület
véleménye tükrözi a befejezett és átfogó értékelések korlátozott rendelkezésre állását. Ezen
értékelések némelyike a hatásvizsgálat elkészítésekor már befejeződött, és az eredményeket
felhasználták a hatásvizsgálatban.
A 2020 utáni KAP-ra vonatkozó hatásvizsgálati jelentés „tanulságokról” szóló szakaszához az 1. és 3.
mellékletben dokumentált időközi eredményeket használták fel.
Az értékelések túl korai, például a végrehajtás után mindössze egy évvel történő elvégzése, ahogy ez a
„zöldítés” értékelése esetében történt, azzal a kockázattal jár, hogy az értékelés hiányos lesz. Ebben a
konkrét esetben a Bizottság nem tudott volna másként cselekedni.
1.12. A közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó ágazati jogalkotási javaslatok
mindegyikét hatásvizsgálat előzte meg, amely az alapok végrehajtásának a közös rendelkezésekről
szóló rendeletben tükröződő legfontosabb szempontjait elemezte. A közös rendelkezésekről szóló
rendelet ezekre a hatásvizsgálatokra támaszkodott.
1.13. (A Bizottság 1.13–1.15. bekezdésre adott együttes válasza).
A Bizottság értékelései és hatásvizsgálatai az EUR-Lexen, a Bizottság dokumentum-nyilvántartásán
és az „Ossza meg velünk véleményét!” portálon keresztül érhetők el. Az uniós intézmények tagjai
számára az uniós tanulmányok intézményközi adatbázisán keresztül is elérhetők.
A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás célul tűzte
ki, hogy a Parlament, a Tanács és a Bizottság az átláthatóság érdekében hozzon létre egy közös
jogalkotási portált. Ez a nyilvános weboldal lehetővé teszi a nyilvánosság számára, hogy részletesen
nyomon kövesse az intézményközi jogalkotási aktusok elfogadását. A három intézmény jelenleg is
dolgozik a portál létrehozásán.
„A jogalkotás minőségének javítása: közös erővel a jobb jogszabályokért” című közleményben
bejelentetteknek megfelelően a Bizottság dolgozik a különböző bizonyíték-nyilvántartások és portálok
– például az EU Bookshop, az uniós tanulmányok intézményközi adatbázisa, az „Ossza meg velünk
véleményét!” portál és az EUR-Lex – összekapcsolásán.
1.18. A kiadási programok esetében az értékelések utókövetését a hatásvizsgálatokban elemzik majd,
és az utódprogramokra vonatkozó javaslatokban releváns tényezőként veszik figyelembe. Minden
ilyen jogalkotási javaslat szerepel az éves irányítási tervekben. A 2022. évi irányítási tervekre
vonatkozó utasítások előírják, hogy a tervek tartalmazzanak értékelésekből származó releváns

266
utókövető intézkedéseket. A szervezeti egységeknek ezenkívül kulcsfontosságú minőségi jogalkotási
tevékenységekről – például célravezetőségi vizsgálatokról, fontos értékelésekről – is említést kell
tenniük irányítási terveikben. A nagyon konkrét operatív utókövetési intézkedéseket – például a
program végrehajtására vonatkozókat – nem lehet belefoglalni az irányítási tervekbe, amelyek az
adott év fő outputjaira összpontosítanak.
Az értékelésekből és az utókövető intézkedésekből levont tanulságokat más dokumentumok, például
az éves tevékenységi jelentések is említik.
A minőségi jogalkotás értelmében utókövetési cselekvési tervekre nincs szükség szisztematikusan, és
azok a minőségi jogalkotás keretében nem kötelezőek az arányosság, valamint a többi intézménynek
és a nyilvánosságnak továbbított, egymást átfedő információk elkerülése miatt.
1.19. A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások értelmében a hatásvizsgálatoknak
arányosnak kell lenniük. Nem lehet minden lehetséges alternatívát értékelni, különösen, ha azok nem
valósíthatók meg. Ehelyett a rendelkezésre álló alternatívákat azonosítják és vizsgálják meg, hogy
kiválasszák a leginkább megfelelőket. Ezt a Bizottság szolgálatai végzik a bizonyítékok és az érdekelt
felek észrevételeinek figyelembevételével, valamint a szolgálatközi csoportokkal konzultálva,
amelyek egybefogják a Bizottság összes érintett főigazgatóságának szakértelmét. A hatásvizsgálatokat
a Szabályozói Ellenőrzési Testület ellenőrzi.
1.2. táblázat: A hatásvizsgálatok különböző, minőségi szempontból összehasonlítható
alternatívákat mutatnak be, de számszerű elemzéssel kevéssé szolgálnak – Lásd a Bizottság 1.19.
bekezdésre adott válaszát.
A BIZOTTSÁG A TANULSÁGOK
JOGALKOTÁSI JAVASLATAIT

FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

KÉSZÍTETTE

EL

1.1. háttérmagyarázat: Tanulság: a külső fellépések különböző eszközeit konszolidálni kell
A korábbi eszközök többségének egyetlen eszközbe történő egyesítése és az EFA uniós
költségvetésbe való betagozódása jelentős előrelépés az egyszerűsítés és a koherencia felé. A külső
fellépések finanszírozásának végrehajtására egységes szabályrendszer vonatkozik majd, és az NDICI
végrehajtási szabályai biztosítják a néhány külső finanszírozási eszköz (IPA III, Nukleáris Biztonsági
Együttműködési Eszköz, a tengerentúli országokra és területekre vonatkozó határozat)
végrehajtásának gerincét.
1.26. A Bizottság a közös mutatók listájának bővítésére vonatkozó javaslatában reagált a
Számvevőszék által említett tanulságokra. Ha a meglehetősen heterogén fellépések jellemezte
kohéziós politikai beavatkozásokra vonatkozó jelentéstételhez a mutatók bővebb és átfogóbb listája
állna rendelkezésükre, a programok a beruházásuk szempontjából relevánsabb mutatókat
választhatnának és használhatnának, így jelentősen csökkenne a programspecifikus mutatók
alkalmazásának szükségessége. A Bizottság továbbá fel szeretné hívni a figyelmet arra, hogy a 2021–
2027-es programozási időszakra javasolt mutatókat a tagállamok képviselőivel együtt részletesen
elemezték, és a RACER-kritériumok (releváns, elfogadott, hiteles, egyszerű és megbízható) alapján
tesztelték.
1.3. háttérmagyarázat: Tanulság: a KAP éghajlat-politikai hozzájárulásának értékeléséhez a
valóságot jobban tükröző megközelítést kell alkalmazni
Az éghajlati szempontok érvényesítésére vonatkozó uniós megközelítés és a nyomonkövetési
módszertan a nemzetközi gyakorlatokon alapul. A Bizottság által a KAP éghajlat-politikához való
hozzájárulásának kiszámításához alkalmazott módszertan megbízható, kidolgozása átlátható és
összehangolt módon történt; az Európai Parlament és a Tanácsot is tájékoztatták róla, és
megállapodtak velük. A KAP reformjáról szóló közelmúltbeli politikai megállapodással az Európai
Parlament és a Tanács teljes mértékben jóváhagyta a KAP esetében az éghajlati szempontok
érvényesítésére vonatkozó módszertant, és a társjogalkotók legalább 2025. december 31-ig
elhalasztották a közös agrárpolitikán belüli éghajlati kiadáskövetés bármilyen további módosítását.
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A Bizottság úgy véli, hogy a KAP eszközei nem korlátozott, hanem jelentős hatást fejtettek ki.
Az EU mezőgazdasága 1990 óta 21,4 %-kal csökkentette ÜHG-kibocsátását, miközben a
mezőgazdasági termelés növekedett.
A Bizottság megjegyzi, hogy a KAP-nak soha nem volt konkrét célja az állatállománytól származó
kibocsátások csökkentése. A kibocsátások stabilak maradtak, miközben a termelés növekedett. A
jövőben még többet kell tenni a mezőgazdasági kibocsátások további csökkentése és a 2030-ra
kitűzött ambiciózus uniós éghajlat-politikai célok (2030-ra az 55 %-os nettó kibocsátáscsökkentés)
elérése érdekében.
A Bizottság hangsúlyozza, hogy szilárdan elkötelezett az európai zöld megállapodásban
meghatározott célok elérése, valamint a megállapodásnak az éghajlatváltozással, a biológiai
sokféleséggel és a környezetvédelemmel kapcsolatos központi elemei mellett. A fenntarthatóbb
gazdálkodásra való átállás jelentős szerepet fog játszani e célok elérésében. Az új KAP
kulcsfontosságú szerepet fog játszani ezen átállás támogatásában a megerősített feltételesség (többek
között a tőzegláp védelmére vonatkozó új 2. GAEC-előírás) révén, az ökorendszerek célja, hogy a
környezetvédelemre/éghajlat-politikára fordítsák a közvetlen kifizetések legalább 25 %-át, illetve a
vidékfejlesztési költségvetés 35 %-át.
Az új KAP ezért ambiciózusabb az éghajlat-politikai fellépés (az éghajlatváltozás mérséklése és az
ahhoz való alkalmazkodás) tekintetében. A rendelet szigorúbb kötelezettségeket ró a mezőgazdasági
termelőkre, és jutalmazza őket a környezetvédelmi és éghajlat-politikai intézkedésekre való
átállásban, többek között a karbongazdálkodásban való részvételért, ezáltal új üzleti lehetőségeket
teremt a vidéki területek számára.
1.4. háttérmagyarázat: Tanulság: A TPK-nak rugalmasabbnak kellene lennie, hogy jobban
tudjon reagálni a változó körülményekre
Amint azt a többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. évi közlemény (COM(2018) 321) összefoglalja, a
Bizottság kiinduló, 2018. évi javaslata olyan mechanizmusokról rendelkezett, amelyek biztosítják a
következőket:





rugalmasság a programokon belül és azok között, pl. NDICI tartalék, átcsoportosítások és
hozzájárulások a megosztott irányítás alá tartozó alapokból a (közvetett)közvetlen irányítású
alapokba vagy az InvestEU-ba, a pénzügyi keretösszeg rugalmassága az intézményközi
megállapodás 18. pontja szerint stb.,
rugalmasság a fejezetek és az évek között (pl. a Számvevőszék által említett uniós tartalék),
valamint speciális eszközök, amelyek további megerősítését javasolta a Bizottság a 2020. májusi
helyreállítási csomagban (tematikus és nem tematikus eszközök).

A Bizottság javaslatot tett az alap-jogiaktusok mintájára is, amely valamennyi alap-jogiaktusban
hasonló rendelkezéseket biztosított volna mind a Bizottság szolgálatai, mind a különböző ágazati
programok kedvezményezettjei általi végrehajtás tekintetében, ezáltal növelve a programvégrehajtás
rugalmasságát, például a társfinanszírozás és az átcsoportosítások módosításának megkönnyítése
révén, a végső cél pedig az eredmények hatékonyabb elérése lett volna. Ennek a mintának a
bevezetését a társjogalkotók a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről
folytatott tárgyalások során ellenezték.
A Bizottság megjegyzi, hogy végül nem minden javaslat került be a többéves pénzügyi keretről szóló
átfogó megállapodásba. Míg a többéves pénzügyi keretről szóló átfogó megállapodás – beleértve az
ágazati jogszabályokat is – nagyjából ugyanolyan szintű rugalmasságot biztosít a 2021–2027-es TPKban, mint a 2014–2020-as TPK-ban, e szintek megfelelőségét néhány új program beépített
rugalmasságával együtt csak a 2021–2027-es programozási időszak végrehajtása során és azt
követően lehet értékelni, figyelembe véve azokat a változó kihívásokat és előre nem látható
eseményeket, amelyekkel az uniós költségvetésnek szembe kell néznie.
1.5. háttérmagyarázat: Tanulság: az „n+3” szabály helyébe lépjen az „n+2 szabály”
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A 2021–2027-es időszakra vonatkozó, közös rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló bizottsági
javaslat az n+3 szabályról az n+2 szabályra való átállást irányozta elő. A Tanács azonban a
tárgyalások során határozottan ellenezte a javasolt mechanizmust, és azt törölték az elfogadott
szövegből.
Mindazonáltal a Számvevőszék többszöri, arra vonatkozó ajánlásával összhangban, amely szerint
csökkenteni kell az egymást követő programozási időszakok közötti átfedést, a 2021–2027-es
időszakra vonatkozó, közös rendelkezésekről szóló rendelet szerinti támogathatóság zárónapja 2029.
december 31. maradt, aminek következtében az utolsó évi kötelezettségvállalásokra valójában az n+2
szabály vonatkozik.
Ezen túlmenően a 2021–2027-es időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keretben és 2023-tól (a
KAP stratégiai tervekről szóló rendelet alkalmazásával) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap (EMVA) fogja alkalmazni az n+2 szabályt.
KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK
1.34. A közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó ágazati jogalkotási javaslatok
mindegyikét hatásvizsgálat előzte meg, amely az alapok végrehajtásának a közös rendelkezésekről
szóló rendeletben tükröződő legfontosabb szempontjait elemezte. A közös rendelkezésekről szóló
rendeletre irányuló javaslat ezekre a hatásvizsgálatokra támaszkodott.
A 2020 utáni KAP-ra vonatkozó jogalkotási javaslatokat alátámasztó hatásvizsgálat 1. melléklete
válogatást tartalmaz a releváns hivatkozásokból, 3. melléklete összefoglalja a felhasznált számos
értékelést és tanulmányt, 9. mellékletében pedig teljes körű bibliográfia található.
A véglegesített értékelések hiányának kiküszöbölése érdekében a Bizottság széles körű nyilvános
konzultációt szervezett (még a TPK-val kapcsolatos egyéb konzultációk előtt), számos
munkaértekezletet szervezett a fenntarthatóság három pilléréről, valamint az élelmiszerekkel
kapcsolatos kérdésekről, és több kritériumon alapuló átfogó elemzéssel kiegészített megbízható
számszerű elemzést végzett.
1.1. ajánlás
a) A Bizottság elfogadja az ajánlást.
A hatásvizsgálatok a szakpolitikai lehetőségek jelentős gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait
elemzik. Ez kulcsfontosságú a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalhoz és a jó jogalkotási
javaslatok kidolgozásához. Bár a Bizottság ebben a szakaszban nem tudja előre befolyásolni a 2027
utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozó jövőbeli javaslatainak kidolgozását, a hatásvizsgálatok
során elemezni fogja, hogy a több programra vonatkozó jogszabályok lényegi szempontjait hogyan
lehet a legmegfelelőbben megvizsgálni. Az elemzés a következő TPK felépítésétől, valamint az előző
TPK előkészületeinek leghatékonyabb és legarányosabb módjától és tapasztalataitól függ, a minőségi
jogalkotásra vonatkozó iránymutatásokkal összhangban.
b) A Bizottság elfogadja az ajánlást.
A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben horizontális megközelítést
alkalmaztak az értékelések időzítésére. Az időközi és végső értékelésre általában négy évvel a
programok végrehajtásának kezdetét és végét követően kerül sor annak biztosítása érdekében, hogy az
értékelések három teljes év adataira támaszkodhassanak.
A 2027 utáni többéves pénzügyi keret előkészületei a minőségi jogalkotás elveinek megfelelően
hatásvizsgálatokon (vagy előzetes értékeléseken) fognak alapulni. Az előkészületek a 2021–2027-es
időszak programjainak rendelkezésre álló időközi értékeléseire és a 2014–2020-as programok végső
értékeléseire fognak támaszkodni, figyelembe véve a többéves pénzügyi keret ciklusát és a vele járó
kihívásokat.
Ezen elv alól lehetnek elkerülhetetlen kivételek. Például az átmeneti időszak miatt a tagállamok 2025
februárjában közlik a Bizottsággal az új KAP végrehajtására vonatkozó első adatokat.
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1.35. Lásd a Bizottság 1.13. bekezdésre adott válaszát.
A Bizottság értékelései és hatásvizsgálatai már elérhetők az EUR-Lexen, a Bizottság dokumentumnyilvántartásán és az „Ossza meg velünk véleményét!” portálon keresztül. Az uniós intézmények
tagjai számára az uniós tanulmányok (és értékelések) intézményközi adatbázisán keresztül is
elérhetők. A Bizottság jelenleg azon dolgozik, hogy összekapcsolja ezeket a bizonyítéknyilvántartásokat és portálokat.
1.2. ajánlás A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást. A Közös Jogalkotási Portál létrehozása egy
intézményközi erőfeszítés, és a Bizottság elkötelezett amellett, hogy „A jogalkotás minőségének
javítása: közös erővel a jobb jogszabályokért” című közleményében bejelentetteknek megfelelően
felvegye a kapcsolatot az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal a Közös Jogalkotási Portállal
kapcsolatos munka előmozdítása érdekében.
Határidő: 2023 vége. A végrehajtás időzítése a többi partnerintézménytől függ.
1.36. Az értékelés utókövetése többféleképpen történhet, például jogalkotási javaslat és kísérő
hatásvizsgálat (vagy előzetes értékelés), jobb iránymutatás vagy nyomon követés, a Bizottság által az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott jelentések formájában.
A pénzügyi programok értékeléséből levont következtetések beépülnek majd a hatásvizsgálatban
szereplő elemzésbe és a jövőbeli programokra vonatkozó jogalkotási javaslat kialakításába. Az ilyen
javaslatok és az azokat kísérő hatásvizsgálatok felsorolását az éves irányítási tervek tartalmazzák.
Felkérjük továbbá a szolgálatokat, hogy irányítási terveikben hivatkozzanak a kulcsfontosságú
minőségi jogalkotási tevékenységekre, például célravezetőségi vizsgálatokra és fontos értékelésekre.
A konkrétabb operatív utókövetés egyéb típusai (pl. a szolgáltatásoknak nyújtott végrehajtási
iránymutatás, informatikai fejlesztések) nem fognak szerepelni az irányítási tervekben, amelyek az év
legfontosabb outputjaira összpontosítanak.
Az értékeléseket követő főbb intézkedésekre vonatkozó információkat más jelentések, például az éves
tevékenységi jelentések is tartalmazzák.
1.3. ajánlás
A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.
A Bizottság egyetért azzal, hogy a levont tanulságok gyakorlati megvalósítása és az értékelés
megállapításainak hasznosítása szempontjából fontos, hogy terjesszék az értékelés megállapításait és
utókövető intézkedéseket határozzanak meg, amennyiben ez az értékelés következtetéseinek
kiegészítését szolgálja. A hatásvizsgálatok elemzik a pénzügyi programok értékelő bizottsági
szolgálati munkadokumentumokban bemutatott értékeléseinek utókövetését. A Bizottság a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó TPK előkészítéséhez szükséges hatásvizsgálataiban figyelembe vette az
értékelésekből levont főbb tanulságokat. Az államháztartási irányítási tervek tükrözik az
utódprogramokra vonatkozó jövőbeli javaslatokat és az azokat kísérő hatásvizsgálatokat.
Határidő: 2022 vége. Az időzítés attól függ, hogy mikor készül el a 2021–2027-es időszakra
vonatkozó TPK időközi és végső értékelése.
1.37. A mennyiségi információk és kvantitatív módszerek, például a statisztikák és a
költséghatékonysági elemzések kiegészítik a minőségi információkat, például a véleményeket, az
érdekelt felek észrevételeit, valamint a tudományos és szakértői javaslatokat, amelyek egyformán
értékesek ahhoz, hogy bizonyítékként szolgáljanak a hatásvizsgálathoz. A Bizottság hatásvizsgálatai –
kevés kivételtől eltekintve – számszerű elemzéssel szolgáltak, amennyiben az megvalósítható és
arányos volt.
Bár egyes esetekben – például a KAP hatásvizsgálata esetében – számszerű elemzésre került sor, a
hatások számszerűsítése nem minden esetben lehetséges, és előfordulhat, hogy a bizonyítékokat
minőségi információk alapján kell összeállítani, amelyek ugyanolyan értékesek.
1.4. ajánlás A Bizottság elfogadja az ajánlást.
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A minőségi bizonyítékok mellett a mennyiségi információk, többek között a költség-haszon és
költséghatékonysági elemzések fontos bizonyítékforrást jelentenek a hatásvizsgálati folyamatban. A
hatások számszerűsítése, valamint a költség-haszon és költséghatékonysági elemzések azonban csak
akkor végezhetők mennyiségi adatok alapján, ha ez megvalósítható és arányos, azaz amennyiben
észszerű költségek mellett jó minőségű és naprakész adatok állnak rendelkezésre. A Bizottság
munkája a tagállamoktól és az uniós jogszabályok más kedvezményezettjeitől származó jó minőségű
és naprakész adatokra támaszkodik.
1.1. melléklet: A 2017. évi éves jelentés 3. fejezete ajánlásainak hasznosulása
3. c) ajánlás:
A fő teljesítményjelentésekben szereplő összesített teljesítményinformációkat a programok és
szakpolitikák napi irányításáért felelős szolgálatok szolgáltatják. Az éves tevékenységi jelentésekre és
programindokolásokra vonatkozó állandó utasítások (ezek a költségvetési körlevél állandó utasításai
között szerepelnek) és a Bizottság megfelelő hálózatain belüli rendszeres interakciói révén a központi
szolgálatok hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a bemutatott információk következetesek
legyenek és a bemutatott információk forrását egyértelműen tüntessék fel. A központi szolgálatok
által feltárt esetleges eltéréseket felvetik és a jelentések véglegesítése során megvitatják a
szolgálatokkal.
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉKNEK AZ
EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTMÉNYÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSÉRE
– 2020. ÉV VÉGI ÁLLAPOT
2. FEJEZET – VERSENYKÉPESSÉG A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT

BEVEZETÉS
2.1. Az Erasmus+ programot széles körben hatékony programként ismerik el, amely európai
hozzáadott értéket biztosít az európai polgárok számára. A Bizottság folyamatosan fejleszti
programját és az érdekelt felek előtt álló kihívásokra adott szakpolitikai válaszát, és a Számvevőszék
részletes észrevételei alapján fog eljárni, értékes hozzájárulást nyújtva ehhez a folyamatban lévő
eljáráshoz.
Általánosságban fontos megjegyezni, hogy a fejezetben említett tanulmányok közül néhányat néhány
évvel ezelőtt véglegesítettek, és még korábbi időszakokat fedtek le. 2022-ben a Bizottság elindítja a
2014–2020-as program végső értékelését, amely jobban tükrözi majd a program időbeli és az ezekre a
tanulmányokra reagáló kiigazításait.
Végezetül a Számvevőszék kiemeli, hogy az Erasmus+ programban több nő vesz részt, mint férfi. A
Bizottság rendelkezik olyan adatokkal, amelyek azt mutatják, hogy ez elsősorban a nemek közötti
egyensúlynak tudható be azokon a tanulmányterületeken, amelyek vonzóvá teszik az Erasmus+
programban való részvételt, nem pedig a férfiakkal szembeni elfogultság, amellyel foglalkozni kell.
Számos, a program által finanszírozott projekt az összes résztvevő számára biztosított lehetőségekre
és hozzáférésre helyezi a hangsúlyt, függetlenül a hátterüktől, és ez általában tükröződik a program
statisztikáiban.
AZ ERASMUS+ TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE
2.9. A teljesítménymutatók hasznos eszközök a program teljesítményének nyomon követésére. Előre
jelezhetik például a teljesítménnyel/végrehajtással kapcsolatos olyan kérdéseket, amelyek figyelmet
igényelhetnek. A program teljesítményének értékeléséhez azonban gyakran túl kell lépni a
teljesítménymutatók elemzésén, és más releváns mennyiségi és minőségi információkat is figyelembe
kell venni. Egyetlen teljesítménymutató sem tükrözheti a program teljesítményének valamennyi
releváns szempontját. Ezért az a tény, hogy egy teljesítménymutató megfelelő mértékben közelít
(vagy nem megfelelő mértékben közelít) a kitűzött célérték felé, nem feltétlenül jelenti azt, hogy
maga a program is jó úton halad (vagy nem halad) a kitűzött céljainak elérése felé.
A Bizottság a programindokolásokban értékeli a mutatók célértékek elérése felé tett előrehaladását.
Ez az értékelés néhány esetben eltér a Számvevőszék e jelentésben szereplő értékelésétől a különböző
módszerek alkalmazása miatt.
A Számvevőszék 22/2018. sz. különjelentésében leírtak szerint a 2014–2020-as Erasmus+ program
mutatói szorosan összhangban vannak az „Oktatás és képzés 2020” szakpolitikai célkitűzéseivel.
A mutatókkal kapcsolatos főbb észrevételekre reagálva a Bizottság megerősítheti, hogy ezek
felülvizsgálata folyamatban van az új programozási időszakra vonatkozóan, a Számvevőszék által
azonosított problémák kezelése érdekében. Mindazonáltal néhány elméleti különbség, mint például az
„outputok” és az „eredmények” közötti különbségtétel egy szélesebb körű és hosszú távú intézményi
eszmecsere részét képezi, amely arról szól, hogy miként kell osztályozni az uniós programok jelentős
előnyeit.
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2.11. A Bizottság úgy véli, hogy a támogatott személyzet létszámára vonatkozó mutatók
eredménymutatónak tekinthetők, mivel jellegüket tekintve a program fő operatív célkitűzései, és az
Erasmus+ rendelet I. mellékletében „mennyiségi (általános)” mutatókként szerepelnek.

2.12. A Bizottság megjegyzi, hogy a félidős értékelés megállapítja, hogy „a projektek tényleges

finanszírozásával és a fő uniós szintű prioritásokkal való összhang tekintetében továbbra is lehetne
mit javítani”. A nemzeti ügynökségek munkaprogramjai és programútmutatóra vonatkozó kritériumai
fokozatosan megerősítették a projektek és az uniós szintű prioritások közötti kapcsolatot.
2.15. A 2021–27-es Erasmus+ program esetében a Bizottság széles körben együttműködött az
érdekelt felekkel, és az informatikai eszközöket egyetlen moduláris rendszerrel váltotta fel. A
programútmutatót is frissítették, és a finanszírozási szabályok egyszerűsítését – különösen az
eredményalapú átalányok felhasználásával – a 2021-es pályázati felhívásoktól kezdve fokozatosan
hajtják végre.
2.16. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a 2017. évi időközi értékelés szinergiákra vonatkozó
következtetése az Erasmus+ program kezdeti évein alapult. Ezen időszak óta a Bizottság jelentősen
megerősítette azokat a mechanizmusokat, amelyek révén az uniós programok együttműködnek a
közös célkitűzések elérése érdekében. Az egyik fontos példa az Európai Szolidaritási Testület
létrehozása, amely számos különböző uniós programot mozgósított, és ez a folyamat a 2021–2027-es
programozási időszakban is folytatódik a többéves pénzügyi keretben, ahol a lehetséges szinergiákat
teljes mértékben beépítették a programok jogalapjába.
2.17. A Bizottság úgy véli, hogy a nők Erasmus programban való részvételének aránya
nagymértékben magyarázható azzal, hogy a program részét képező bizonyos tanulmányterületek
aránya és a nemek e területeken való részvétele kölcsönhatásban van egymással. Különösen az
Erasmus+ felsőoktatási mobilitási programon belül a férfiak vannak túlsúlyban olyan területeken,
mint a „Mérnöki tudományok, gyártás és építőipar”, valamint az „Információs és kommunikációs
technológiák”. Ezek a területek azonban méretüket tekintve felülmúlják az olyan területeket, mint a
„Művészetek és bölcsészettudományok”, valamint a „Társadalomtudományok, újságírás és
tájékoztatás”.
Az „eredményközpontú költségvetés” elve alapján az uniós költségvetés több célkitűzés
megvalósítására törekszik finanszírozásával. Az Erasmus+ projektek online adatbázisában 9 243
projekt található, amelyek többek között a nemek közötti egyenlőséggel foglalkoznak. E
hozzájárulások pénzügyi becslésének elszigeteltsége azonban önkényes lehet, és nem felel meg a fent
említett elvnek, amely szerint minden elköltött euró több célt szolgál, és maximalizálja az európai
adófizetők számára teremtett értéket.
A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó új uniós programokra vonatkozó új horizontális
iránymutatások új pénzügyi nyomonkövetési megközelítést vezetnek be, amely többek között a
nemek közötti egyenlőségre is kiterjed.
2.20. A Bizottság teljesítménykeretében a megállapított és elért célértékek akkor tekinthetők
eredménynek, ha ez az alapul szolgáló program egyik fő célkitűzése.

2.26. Ezeket a mutatókat az alapmutatók folyamatban lévő kidolgozásának keretében, a központi
szolgálatokkal együttműködésben vizsgálják felül.
2.29. A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a stratégiai iskolai partnerségek esetében a hozzáadott
érték kulcseleme a bevált gyakorlatok nemzetközi megosztása és a partnerségek által a helyi
közösségekre és érdekelt felekre gyakorolt katalizátorhatás. Az innováció azonban teljes mértékben
beépül az eredményekbe, amelyeket azután a terület más szereplői is felhasználhatnak.
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Ezenkívül az időközi értékelés részét képező részletes válaszok változatosabb és árnyaltabb képet
mutatnak a stratégiai partnerségek különböző előnyeiről, és különösen arra a következtetésre jutottak,
hogy „a megosztási és tanulási tevékenységek egyértelmű érdemekkel rendelkeznek, és lehetővé
teszik a személyzet és a szervezetek számára, hogy javítsák gyakorlataikat és módszereiket”.

2.33. A Bizottság teljesítménykeretében a megállapított és elért célértékek akkor tekinthetők
eredménynek, ha ez az alapul szolgáló program egyik fő célkitűzése.
2.36. A Bizottság rámutat arra, hogy ez a látszólag alacsony arány főként annak tudható be, hogy
2018 óta az ifjúsági önkéntesség támogatását áthelyezték az újabb Európai Szolidaritási Testülethez.
2.37. Lásd a Bizottság 2.33. bekezdésre adott válaszát.

KÖVETKEZTETÉSEK
2.41. A Bizottság felhívja a figyelmet a nemek közötti egyensúllyal foglalkozó tanulmányterületeknek
a 2.17. bekezdésre adott válaszában ismertetett hatására.
2.42. Az ebben a fejezetben szereplő számos, a 2017. évi félidős értékelésre vonatkozó hivatkozást
illetően fontos megjegyezni azt is, hogy a jelentés a következőket állapította meg:
„A program záró értékelése az Erasmus+ programon belül a felsőoktatásban és a szakképzésben
megvalósuló innováció ösztönzésére bevezetett, széles körű tudásfejlesztési szövetségek és ágazati
szakképzettség-fejlesztési szövetségek értékelésére is kiterjed majd. E tevékenységek megvalósulása
nem érte el a félidős értékeléshez szükséges szintet.”
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉKNEK AZ
EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTMÉNYÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSÉRE
– 2020. ÉV VÉGI ÁLLAPOT
3. FEJEZET – GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS TERÜLETI KOHÉZIÓ

BEVEZETÉS
3.1. A 2014–2020-as programoknak a teljesítményre és a beavatkozási logikára való összpontosítása,
amit az alap közös mutatóiról történő, a 2007–2013-as programozási időszakhoz képest átfogóbb
beszámolás is alátámaszt, szilárdabb és koherensebb, a programok és az országok között
összehasonlítható teljesítményinformációkat eredményezett a beruházási intézkedések outputjaira és
közvetlen eredményeire vonatkozóan. A programok éves végrehajtási jelentései a
teljesítményinformációk jelentősen jobb forrásának bizonyultak. Az outputok, az eredmények, az
egységköltségek és a sikerességi arányok terén elért eredmények minden polgár számára elérhetővé
váltak a kohéziós politika nyílt adatplatformján 1.
2019 végére az Európai Szociális Alap és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (ESZA és IFK)
jelentős eredményeket ért el. Konkrétan 36,4 millió embernek nyújtottak segítséget a 2014 és 2019
között megvalósult különböző projektek révén. Közülük 4,5 millióan találtak munkát, és 5,5 millióan
szereztek végzettséget az uniós beavatkozás eredményeként. Ez 2,5 millió fogyatékossággal élő
személyt, valamint 5,6 millió bevándorlót és külföldi hátterű résztvevőt, illetve 6,5 millió hátrányos
helyzetű személyt foglalt magában. Az ESZA és az IFK végrehajtása még folyamatban van, és 2023.
december 31-én ér véget.
Az ESZA és az IFK keretében finanszírozott operatív programok a tagállamok és a régiók sajátos
fejlesztési szükségleteihez igazított intézkedések széles körébe ruháznak be. A célértékek
meghatározásához és a teljesítményjelentéshez használt mutatókat az adott intézkedésekhez
igazították. A teljesítménnyel kapcsolatos magas szintű jelentésében a Bizottság azokra a közös
mutatókra összpontosít, amelyeket az összes program használ, és amelyekről valamennyi művelet
esetében beszámolt, és amelyeket uniós szinten összesítettek. A programspecifikus mutatók, amelyek
egyformán relevánsak az alapok teljesítményének nemzeti és regionális szintű értékelése
szempontjából, de nem kerültek felhasználásra a Bizottság magas szintű jelentéseiben, az egyedi
programok teljesítményének nyomon követésére szolgálnak. A Bizottság véleménye szerint a
bevezetett nyomonkövetési rendszer lehetővé teszi a programok tényleges végrehajtásának és
teljesítményének figyelemmel kísérését.
3.7. A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (TPK) programindokolásában
meghatározott egyedi célkitűzések megfelelnek a közös rendelkezésekről szóló rendeletben és az
ESZA-rendeletben meghatározott tematikus célkitűzéseknek. A 2014–2020-as ESZA keretében a
különböző tematikus célkitűzések alá tartozó alkategóriákat „beruházási prioritásoknak” nevezzük. A
közös rendelkezésekről szóló rendelet 34. cikkének (2) bekezdése szerint az „egyedi célkitűzés” az az
eredmény, amelynek eléréséhez valamely beruházási prioritás vagy uniós prioritás hozzájárul egy
adott nemzeti vagy regionális összefüggésben, e prioritás keretében tett fellépések vagy intézkedések
révén. Ezeket az egyedi célkitűzéseket az egyes tagállamok határozzák meg a program minden egyes
prioritására vonatkozóan.

AZ ESZA TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE
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3.12. Lásd a Bizottságnak a 3.70. bekezdésre adott válaszát.
3.19. Amint azt az Európai Bizottság az Európai Számvevőszék teljesítményalapú finanszírozásról
szóló különjelentésére adott válaszában is hangsúlyozta, a teljesítmény-felülvizsgálatot a szabályozási
alap által előírt módon, a teljesítménymérési keretben szereplő mutatók értékelésével végezték el.
A 2014–2020-as időszakra vonatkozó, közös rendelkezésekről szóló rendelet valóban előírja, hogy a
teljesítmény-felülvizsgálatot a teljesítménymérési keretben szereplő végrehajtási lépések és mutatók
értékelése révén kell elvégezni. A kohéziós politikai beavatkozások mögött meghúzódó logika
biztosítja a pénzügyi és output-mutatók, valamint az eredmények közötti időbeli sorrendet. A
teljesítmény-felülvizsgálat elvégzésekor túl korai lett volna a kohéziós politika keretében
finanszírozott többéves beruházások eredményeinek megszerzése (és az eredmények összevetése).
3.21. A jelenlegi programozási időszakban ezen adathiányok közül sok megoldódott, leginkább közös
eredménymutatók és az összes mutatóra vonatkozó közös fogalommeghatározások bevezetésével.
A Bizottság folytatta erőfeszítéseit a kontrafaktuális hatásértékelések (CIE) előmozdítása érdekében a
tagállamokban (pl. a CIE-iránymutatás aktualizálása, tapasztalatcsere). Közel 100 ESZA és ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) végrehajtására került sor, amelyek a legtöbb tagállamra
kiterjedtek, és a foglalkoztatással, a társadalmi befogadással és az oktatással kapcsolatos műveletekre
összpontosítottak. E bizonyítékok szisztematikus összegzése folyamatban van (metaelemzési
tanulmány), amely az utólagos értékelés alapjául szolgál majd.
3.23. A Számvevőszék által említett európai parlamenti jelentés szintén kiemeli a kohéziós politika
értékelésének javulását. „A tájékozott érdekelt felek általában egyetértenek abban, hogy uniós szinten
javult a keret azon képessége, hogy bizonyítékokat bocsásson rendelkezésre a kohéziós politika
eredményeiről és elszámoltathatósággal kapcsolatos funkciót lásson el.”
Emellett a kontrafaktuális értékelések aránya az ESZA-ban jelentősen magasabb volt, mint az ERFA
esetében.
Ami a módszereket illeti, az Evaluation Helpdesk megállapította, hogy „a hatásvizsgálatok közül sok
olyan viszonylag fejlett technikákat alkalmaz, amelyek célja a vizsgált intézkedések hatásainak más
tényezőktől való megkülönböztetése, különösen a hatások nagyságrendjének becslésére szolgáló
kontrafaktuális elemzés, valamint az intézkedések és a megfigyelt eredmények közötti összefüggések
nyomon követésére szolgáló elméleti elemzés”.
A Foglalkoztatási Főigazgatóság a JRC (Hatásértékelési Kutatóközpont) és az Evaluation Helpdesk
támogatásával folytatja a tagállamok értékelési kapacitásának kiépítését.
3.24. Bár az uniós költségvetés létrehozását, végrehajtását és ellenőrzését szabályozó elvek és
eljárások tekintetében a költségvetési rendelet a fő hivatkozási pont, a minőségi jogalkotásra
vonatkozó iránymutatások határozzák meg azokat az elveket, amelyeket az Európai Bizottság az új
kezdeményezések és javaslatok előkészítésekor, valamint a meglévő jogszabályok kezelése és
értékelése során követ. Az Európai Bizottság a minőségi jogalkotás követelményének megfelelően
mindig értékeli a beavatkozások eredményességére, hatékonyságára, koherenciájára, relevanciájára és
uniós hozzáadott értékére vonatkozó értékelési kritériumokat.
3.25. A teljesítménymutatók hasznos eszközök a program teljesítményének nyomon követésére. Előre
jelezhetik például a teljesítménnyel/végrehajtással kapcsolatos olyan kérdéseket, amelyek figyelmet
igényelhetnek. A program teljesítményének értékeléséhez azonban gyakran túl kell lépni a
teljesítménymutatók elemzésén, és más releváns mennyiségi és minőségi információkat is figyelembe
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kell venni. Egyetlen teljesítménymutató sem tükrözheti a program teljesítményének valamennyi
releváns szempontját. Ezért az a tény, hogy egy teljesítménymutató megfelelő mértékben közelít
(vagy nem megfelelő mértékben közelít) a kitűzött célérték felé, nem feltétlenül jelenti azt, hogy
maga a program is jó úton halad (vagy nem halad) a kitűzött céljainak elérése felé.
A Bizottság a programindokolásokban értékeli a mutatók célértékek elérése felé tett előrehaladását.
Ez az értékelés néhány esetben eltér a Számvevőszék e jelentésben szereplő értékelésétől a különböző
módszerek alkalmazása miatt.
3.26. Lásd a Bizottságnak a 3.71. bekezdésre adott válaszát.
3.29. A Foglalkoztatási Főigazgatóság éves tevékenységi jelentésében foglaltak szerint a teljesítmény
értékelése hat mutatón alapul, és átfogó értékelést tartalmaz. A fizikai mutató (outputok és
eredmények) csupán egyike e hat mutatónak. A Bizottság úgy véli, hogy a fizikai mutatók nem
elegendőek egy program teljesítményének értékeléséhez, és más szempontokat, például a pénzügyi
végrehajtást és a közigazgatási kapacitást is figyelembe kell venni.
3.33. Az említett tanulmány elemezte a 2014–2020-as európai strukturális és beruházási alapok
programozását, és kiemelte, hogy az országspecifikus ajánlásokat beépítették az operatív
programokban meghatározott stratégiai döntésekbe. Az operatív programokban kiválasztott
beruházási prioritások és egyedi célkitűzések elemzése azt mutatja, hogy az országspecifikus
ajánlásokat nem csupán stratégiai döntések során vették figyelembe, hanem az esb-alapok ténylegesen
hozzájárulnak azok végrehajtásához. Az esb-alapok és az országspecifikus ajánlások közötti
kapcsolatok különösen fejlettek az aktív munkaerőpiaci politika és a hálózati iparágak tekintetében,
más szakpolitikai területeken pedig kevésbé.
3.40. A tanulmány általános következtetésként megállapítja, hogy az ESZA és az IFK műveletei
szerte Európában hozzájárultak a fiatalok foglalkoztathatóságának javításához. Ennek elérése
érdekében egyes elemek különösen fontosak voltak, mint például az innováció a célcsoport elérése
érdekében, a partnerek közötti koordináció és a foglalkoztatás holisztikus megközelítése. A tanulmány
arra a következtetésre jutott, hogy bár operatív szempontból a végrehajtás elindítása némi időt vett
igénybe, a végrehajtás jól haladt, és hosszú távon kedvező hatást gyakorolt a foglalkoztathatóságra.
3.42. A Covid19-válság társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése érdekében az EU olyan eszközöket
hozott létre, amelyek segítik a tagállamokat, beleértve az esb-alapok (CRII/CRII+ és REACT-EU) és
a SURE keretében rendelkezésre álló források mozgósítását. Nagyrészt ezeknek a sikeres
intézkedéseknek köszönhetően, amelyek támogatták a nemzeti foglalkoztatáspolitikákat, a
foglalkoztatás visszaesése lassult, és jelentősen kisebb volt, mint a munkaidőre gyakorolt hatás.
3.45. Az ESZA által támogatott résztvevők csaknem 75 %-a munkanélküli, tartósan munkanélküli
vagy inaktív volt. Ez azt mutatja, hogy az ESZA hatékony eszköz a munkaerőpiacról kiszorulók
támogatására. Továbbá, mivel az aktív munkaerőpiaci politikák (TO8) műveleteinek célcsoportjai
általában a munkanélküliek, az inaktívak aránya természetesen alacsonyabb. Más tematikus
területeken arányuk lényegesen magasabb (68 %), pl. az oktatásban és képzésben (TO10), beleértve
például a tanulókat és a hallgatókat.
Lásd még a Számvevőszék 3.72. bekezdésben foglalt észrevételeit.
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3.49. Amint azt az ifjúsági foglalkoztatáshoz nyújtott ESZA-támogatás értékeléséről szóló tanulmány 2
is hangsúlyozza: „Az IFK és az ESZA jelentős európai hozzáadott értéket teremtett. Ez magában
foglalja a más nemzeti vagy regionális programok által nem finanszírozott beavatkozások
támogatásával és további intézkedések lehetővé tételével járó mennyiségi hatásokat is. Emellett
jelentős hatást gyakorolt az alkalmazási körökre azáltal, hogy bővítette a meglévő intézkedések körét
és a célcsoportokat, illetve más programok által nem érintett csoportokat vont be. Bár a szerepekre
gyakorolt hatások kevésbé voltak nyilvánvalóak, az IFK és az ESZA által finanszírozott ifjúsági
foglalkoztatási műveletek fontos szerepet játszottak abban, hogy felhívják a figyelmet a nem
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET-)fiatalok helyzetére a tagállamokban.
Néhány esetben az IFK és az ESZA szerepet játszott abban, hogy az alapok keretében bevezetett
innovatív intézkedéseket beépítsék az ifjúsági foglalkoztatási politikákba.”
3.50. Az Európai Unióban növekszik a munkavállalói mobilitás. 2014 és 2018 között a külföldiek
aránya a teljes foglalkoztatásban 7,1 %-ról 8,3 %-ra nőtt, amihez az ESZA-támogatás minden
bizonnyal hozzájárult.
A 2014–2020-as programozási időszakban a munkavállalói mobilitással kapcsolatos intézkedéseket,
köztük az EURES tevékenységeit az ESZA 8. tematikus célkitűzése („a fenntartható és minőségi
foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása”) keretében programozzák. A
munkavállalói mobilitás mérésének különös korlátai vannak, mint például az univerzális
meghatározás hiánya.
Továbbra is az EURES-rendelet (az (EU) 2016/589 rendelet) marad a releváns információk
összegyűjtésének fő jogalapja (és különösen annak 30. cikke), amely előírja a tagállamoknak a
munkaerőhiánnyal és -túlkínálattal kapcsolatos információk gyűjtését. Az Európai Munkaügyi
Hatóság létrehozása ((EU) 2019/1149 rendelet) lehetővé teszi a Bizottság és a tagállamok számára,
hogy az Európai Munkaügyi Hatóság jelentései alapján, az Eurostat statisztikáit és a rendelkezésre
álló nemzeti adatokat felhasználva nyomon kövessék és nyilvánosságra hozzák az Unión belüli
munkavállaló-mobilitási áramlásokat és mintákat.
A Bizottság folytatja az utazó munkavállalók különböző kategóriáit érintő tendenciákkal és
kihívásokkal kapcsolatos elemző munkáját.
3.54. A Bizottság rendkívül komolyan veszi a szegénység elleni küzdelmet. A Bizottság az európai
helyreállítási terv részeként elindított, REACT-EU elnevezésű eszköz keretében azt javasolta, hogy az
Európai Szociális Alaphoz rendelendő további források prioritásként kezeljék többek között a
gyermekszegénység kezelését célzó intézkedéseket.
A Bizottság javaslatot tett továbbá az európai gyermekgarancia létrehozásáról szóló ajánlásra, amelyet
a Tanács 2021. június 14-én fogadott el. Ez hozzá fog járulni a gyermekek társadalmi kirekesztésének
megelőzéséhez és leküzdéséhez.
3.55. A közös mutatókon alapuló ESZA monitoringrendszer általános tájékoztatást nyújt a) az alap
legfontosabb célcsoportjainak a közös output-mutatókon keresztüli eléréséről, valamint b) a közvetlen
eredménymutatókon keresztül az eredmények legfontosabb típusairól.
Az ESZA monitoringrendszere gondos egyensúlyt teremt az uniós szintű információigények és a
tagállamok által több ezer műveletre és kedvezményezettre vonatkozóan gyűjtött adatok között. Az
2
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adatgyűjtéssel járó adminisztratív terhek csökkentése érdekében az értékelésekből a célcsoportspecifikus eredményekre vonatkozó bizonyítékok nyerhetők.
A hátrányos helyzetű csoportokra vonatkozó adatgyűjtés nehézségeit figyelembe vették a 2021–2027es időszakra vonatkozó új rendelkezésekben. Az e célcsoportokra vonatkozó jelentéstétel könnyebbé
válik (adatnyilvántartások használata, megalapozott becslésekre hagyatkozás lehetősége). Ezen
túlmenően két különálló ESZA+ egyedi célkitűzés a harmadik országbeli állampolgárokra és a
romákra fog kiterjedni, előkészítve az utat teljesítményük méréséhez.
3.58. A 2021 és 2027 közötti időszakban a tematikus koncentrációra vonatkozó követelmények
biztosítani fogják, hogy jobban elérjék a legkiszolgáltatottabb csoportokat. Minden tagállamnak az
ESZA+ legalább 25 %-át a társadalmi befogadásra kell fordítania. Az ESZA+ 5 %-át a
gyermekszegénység kezelésére különítik el azokban a tagállamokban, ahol a szegénység és a
kirekesztés kockázata magasabb az uniós átlagnál, és az ESZA+ támogatás 12,5 %-át az ifjúsági
foglalkoztatási intézkedésekre azokban a tagállamokban, ahol a NEET-fiatalok aránya meghaladja az
uniós átlagot. Emellett valamennyi tagállamnak az ESZA+ megosztott irányítás alá tartozó ága
forrásainak legalább 3 %-át a szegénység legszélsőségesebb formáinak kezelésére kell fordítania. A
résztvevők kiszolgáltatottságára vonatkozó jellemzőket tükröző mutatókat is belefoglalták az ESZA+
rendeletbe.
Végezetül 2021 júniusában a Bizottság levelet küldött valamennyi tagállamnak, amelyben felkérte
őket, hogy fokozzák a hátrányos helyzetű csoportok szükségleteit kielégítő beruházásokat.
3.59. A programok és projektek kohéziós politikai finanszírozás révén történő támogatása a 2021–
2027-es programozási időszakban is folytatódik. Különösen a romák integrációját illetően a Bizottság
biztosítani fogja, hogy a romaintegrációs stratégiában meghatározott prioritásokkal összhangban
finanszírozás álljon rendelkezésre az e területre irányuló programok és projektek támogatására.
3.67. A 2021–2027-es időszakra vonatkozó, közös rendelkezésekről szóló rendelet segíteni fogja a
kiegészítő jelleg fokozását, különösen a programozás, a végrehajtás, a nyomon követés és az
ellenőrzés tekintetében, hogy jobban figyelembe lehessen venni a célcsoportokat, a tematikus
választóvonalakat és a költségvetési forrásokat. Ezen túlmenően a közös rendelkezésekről szóló
rendelet magában foglalja például az olyan projektek támogatásának lehetőségét, amelyek egy másik
uniós eszköz keretében ERFA vagy ESZA+ finanszírozással kiválósági pecsétet kaptak.
3.68. A Bizottság jelenlegi megbízatásának kezdete óta számos intézkedést indítottak a készségek,
különösen a digitális készségek fejlesztése érdekében, például a 2020. évi készségfejlesztési program,
a digitális oktatási cselekvési terv és az európai digitális évtized révén, valamint az ESZA+
programon kívül egyéb olyan források felhasználásával, mint az Erasmus+ és a REACT EU. A
közelmúltban a Bizottság iránymutatását 3 követve a tagállamok a Helyreállítási és Rezilienciaépítési
Eszközt és helyreállítási és rezilienciaépítési terveiket is felhasználják a digitális készségekbe való
beruházásra.

KÖVETKEZTETÉSEK
3.70. A Bizottság úgy véli, hogy az outputok jól jelzik, hogy egy ESZA-beruházás jó úton halad-e
célkitűzéseinek elérése és a várt eredmények elérése felé. Az eredmények megvalósítása hosszabb
időt vesz igénybe, ezért a legtöbb tagállam nem vette figyelembe azokat a 2014–2020-as
3
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teljesítménymérési keretben. A 2021–2027-es programok félidős felülvizsgálata eltér az előző időszak
teljesítményértékelésétől, és számos tényezőn alapuló minőségi, több dimenzióra kiterjedő értékelést
fog magában foglalni, amely 2024 végén határozza meg a program teljesítményét.
Lásd még a Számvevőszék 3.12. bekezdésben foglalt észrevételeit.
3.71. Mivel a tagállamok által az ESZA-programokban meghatározott célértékek többnyire egyedi
mutatókon alapultak, a Bizottság ezekre nem támaszkodhatott az összesített uniós célértékek
becsléséhez. Ehelyett több olyan közös mutatót választott ki, amelyek esetében az előző programozási
időszakból korábbi adatok álltak rendelkezésre. Azonban rögtön azt is kijelentette, hogy ezeket a
célértékeket a végrehajtás során ki kell igazítani, különösen az előző és a jelenlegi időszak
módszertani különbségei miatt (pl. a közvetett résztvevők kizárása). A Bizottság ebben az esetben
nem igazította ki célértékeit annak érdekében, hogy azok könnyebben elérhetők legyenek.
Lásd még a Számvevőszék 3.26. bekezdésben foglalt észrevételeit.
3.72. Az ESZA által támogatott résztvevők csaknem 75 %-a munkanélküli, tartósan munkanélküli
vagy inaktív volt. Ez azt mutatja, hogy az ESZA hatékony eszköz a munkaerőpiacról kiszorulók
támogatására.
Lásd még a Számvevőszék 3.45. bekezdésben foglalt észrevételeit.
3.73. A Bizottság rendkívül komolyan veszi a szegénység elleni küzdelmet. Megbízatásának kezdete
óta számos szakpolitikai intézkedést és finanszírozási lehetőséget fogadott el a (gyermek)szegénység
elleni küzdelem érdekében.
Lásd a Bizottság 3.54. bekezdésre adott válaszát is.

HU

HU

280
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉKNEK AZ
EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTMÉNYÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSÉRE
– 2020. ÉV VÉGI ÁLLAPOT
4. FEJEZET – TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK
BEVEZETÉS
4.1. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) célja, hogy segítse a halászokat abban, hogy
fenntartható halászati gyakorlatokat alkalmazzanak, a part menti közösségek pedig diverzifikálják
gazdaságukat, javítva az életminőséget Európa partjai mentén. A Bizottság az intézkedések szintjén
elemzi és értékeli az Alap teljesítményét. Az Alap hozzájárulásának és eredményeinek kis léptékű
vizsgálata alapvető fontosságú, tekintettel az alap kis méretére, a támogatott tevékenységek rendkívül
változatos jellegére, valamint arra, hogy számos tényező jelentősen befolyásolhatja az ágazat
gazdasági és működési környezetét.
Az ETHA négy célkitűzését az ETHA-rendelet 5. cikke határozza meg. Ezek nem korlátozódnak
a közös halászati politika (KHP) végrehajtásához való hozzájárulásra. A Számvevőszék az
ETHA programindokolásában és az éves irányítási és teljesítményjelentésében bemutatott
teljesítménymutatókat és információkat használta, amelyek túlmutatnak az ETHA eredményeinek
értékelésén, és a KHP szintjén jelentkező szélesebb körű hatásokra is kiterjednek. Az ETHA
hozzájárul a KHP célkitűzéseihez (amelyeket a KHP-rendelet 2. cikke és – a KHP külső dimenziója
tekintetében – 28. cikke határoz meg), de – amint azt a Bizottság e jelentésben adott válaszaiban is
kifejtette – csak egyike a számos, a KHP célkitűzéseihez hozzájáruló eszköznek, beleértve többek
között az állománymegőrzési intézkedéseket, az állományokra vonatkozó tudományos
ismereteket, az ellenőrzési és végrehajtási intézkedéseket, és még sok más eszközt. Emellett
számos további külső tényező is létezik, mint például az üzemanyagárak, a piaci kereslet, az időjárási
viszonyok, a szennyezés és az éghajlatváltozás. Mindezek a tényezők, amelyek több szempontból is
kölcsönösen függnek egymástól, együttesen határozzák meg a halászat módját, és ezáltal különböző,
de egymástól függő módon is befolyásolják a KHP célkitűzéseinek elérését. Ezért lehetetlen
megállapítani és bizonyítani az ETHA teljesítménye és a KHP átfogó célkitűzéseinek megvalósítása
közötti közvetlen és kizárólagos ok-okozati összefüggést.
Az ETHA azáltal járul hozzá a KHP célkitűzéseihez, hogy pénzügyi támogatást nyújt, amely
segíthet a helyes irányba mutató kisebb változtatások végrehajtásában, például az
állománymegőrzési politika kiegészítése érdekében. Ezért nem reális elvárni, hogy egyedül az
ETHA képes legyen jelentősen befolyásolni a KHP célkitűzéseinek megvalósítását.
A leghasznosabb információk és végrehajtási adatok azok, amelyek azt mutatják, hogy az ETHA
keretében végrehajtott kisebb beruházások kis léptékben hogyan járulnak hozzá a célkitűzésekhez.
Ezért az egy adott intézkedést célzó műveletek számára és a kapcsolódó beruházási szintre
vonatkoznak. Ezt a megközelítést alkalmazzák az ETHA éves végrehajtási jelentéseiben, amelyek
összefoglalják a tagállamok által a műveletek szintjén bejelentett adatokat, és amelyeket közzétesznek
a Bizottság halászati és tengerészeti ügyekkel foglalkozó weboldalán. A Bizottság úgy véli továbbá,
hogy ezek a források megfelelőek és pontosak az ETHA teljesítményének érdemi értékeléséhez.
4.6. A Számvevőszék az ETHA programindokolásában és az éves irányítási és
teljesítményjelentésben bemutatott teljesítménymutatókat és információkat használta, amelyek
túlmutatnak az ETHA eredményeinek és teljesítményének értékelésén, és a KHP szintjén jelentkező
szélesebb körű hatásokra is kiterjednek. A Bizottság a jelentésben megadott válaszaiban kiemelte
ezeket az eseteket.
A Bizottság úgy véli, hogy az ETHA-műveletekre – például a művelettípusokra, a részletes pénzügyi
hozzájárulásokra és a földrajzi eloszlásra – vonatkozó részletesebb információk gazdagították volna
az Alap teljesítményének elemzését. Nagy kihívást jelent azonban, hogy az ETHA egyedüli
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hozzájárulását a KHP átfogó célkitűzéseinek eléréséhez kössék. A Bizottság úgy véli, hogy az ETHA
hozzájárulása a szakpolitikai célkitűzésekhez túlmutat az Alap eredményein. Emellett más tényezők,
például a KHP-ra vonatkozó jelenlegi jogszabályok és azok végrehajtása, más szakpolitikai eszközök
alkalmazása és külső tényezők, például az éghajlatváltozás vagy a szennyezés hatása fontosabb
szerepet játszanak.
Az ETHA viszonylag szerény pénzügyi keretösszeggel járul hozzá a KHP célkitűzéseinek eléréséhez.
A 2014 és 2020 közötti hétéves időszakban mintegy 3,5 milliárd EUR-val járult hozzá a KHP
célkitűzéseihez 1, ami a 27 uniós tagállamban évente 500 millió EUR-nak felel meg. Tekintettel az
ETHA teljes méretére, az általa támogatott célzott beruházások csak kis mértékben járulhatnak hozzá
a KHP célkitűzéseihez. Előfordulhat, hogy a makroszintű eredménymutatók nem tükrözik
következetesen az ETHA szerepét a KHP célkitűzéseinek elérésében, de az Alap egy olyan
következetes eszköztár koherens része, amely támogatja a szakpolitika céljainak elérését.
Az Alap teljesítményének értékeléséhez a Bizottság az uniós prioritások, egyedi célkitűzések és
egyedi műveletek szintjén rendelkezésre álló releváns információkat használja fel. A
programindokolásokon és az éves irányítási és teljesítményjelentésen kívül a Bizottság
következetesen felhasználja a tagállamok által az ETHA-rendelet 97. cikke (1) bekezdésének a) pontja
szerint bejelentett éves műveleti szintű adatokat (Infosys adatok), valamint a tagállamok által az
ETHA-rendelet 114. cikke alapján az éves végrehajtási jelentésekben bejelentett adatokat.
Az ETHA a közös rendelkezésekről szóló rendelet szerinti egyetlen olyan Alap, amely ilyen részletes
közös nyomonkövetési és értékelési rendszerrel rendelkezik, amely az „Infosys” néven ismert
rendszeren keresztül megkönnyíti az ETHA műveleti szintű teljesítményének nyomon követését.
Különösen az ETHA-támogatás kedvezményezettekre gyakorolt hatásának értékelésére szolgáló
eszköz, amely bizonyítékkal szolgál a közberuházások eredményességének, relevanciájának és
hatékonyságának javítására. Hozzájárul továbbá a jobb átláthatósághoz, tanuláshoz és
elszámoltathatósághoz, így olyan kulcsfontosságú adatforrás, amelyet a Bizottság figyelembe vesz az
ETHA teljesítményének értékelésekor.
4.7. Az ETHA pénzügyi támogatást nyújt a KHP célkitűzéseinek eléréséhez; ugyanakkor más,
hasonlóan fontos célkitűzéseket is támogat. Továbbá, amint azt a 4.6. bekezdésben vázoltuk, az általa
támogatott célzott beruházások csak csekély hatással lehetnek az eredményekre ahhoz, hogy azok a
KHP célkitűzéseinek szintjén megmutatkozzanak. Ezek nem érhetők el egyetlen támogatási
eszközzel, hanem a különböző nemzeti és uniós szakpolitikák és eszközök közötti szinergiák,
valamint a sajátos nemzeti vagy regionális összefüggések eredményei is.
A Bizottság hangsúlyozza, hogy más tényezők – amelyek közül sok külső jellegű – hatással vannak a
KHP célkitűzéseire, amint azt a 4.3. bekezdés ismerteti.
4.8. A Bizottság megjegyzi, hogy ezek az egyedi célkitűzések az ETHA-rendelet 5. cikke a) és b)
pontjában foglalt célkitűzésnek felelnek meg; az ETHA-rendelet 6. cikkében az egyedi célkitűzések
az egyes uniós prioritások szerint meghatározott elemekként szerepelnek.
4.10. A Bizottság úgy véli, hogy a teljes kifogható mennyiségekhez való kapcsolódás összefügg a
KHP teljesítményével. Lásd a Bizottság 4.6. bekezdésre adott válaszát is.
A Bizottság hangsúlyozza, hogy az ETHA-rendelet 5. cikkének b) pontjában szereplő célkitűzés
tovább bontható a 3. uniós prioritásra és annak egyedi célkitűzéseire (az ETHA-rendelet 6. cikke). A
b) pont szerinti célkitűzés és annak 3. uniós prioritása kizárólag két egyedi célkitűzésre összpontosít:
az adatok gyűjtése és kezelése.
A b) pont szerinti célkitűzés nem összpontosít a halászati állománymegőrzési politika irányítására a
fenntartható halászati szintek elérése érdekében.
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A teljes kifogható mennyiségek meghatározása a KHP teljesítményéhez kapcsolódó halászati
állománymegőrzési intézkedés.
AZ ETHA TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE
4.14. A teljesítménymutatók hasznos eszközök a program teljesítményének nyomon követésére. Előre
jelezhetik például a teljesítménnyel/végrehajtással kapcsolatos olyan kérdéseket, amelyek figyelmet
igényelhetnek. A program teljesítményének értékeléséhez azonban gyakran túl kell lépni a
teljesítménymutatók elemzésén, és más releváns mennyiségi és minőségi információkat is figyelembe
kell venni. Egyetlen teljesítménymutató sem tükrözheti a program teljesítményének valamennyi
releváns szempontját. Ezért az a tény, hogy egy teljesítménymutató megfelelő mértékben közelít
(vagy nem megfelelő mértékben közelít) a kitűzött célérték felé, nem feltétlenül jelenti azt, hogy
maga a program is jó úton halad (vagy nem halad) a kitűzött céljainak elérése felé.
A Bizottság a programindokolásokban értékeli a mutatóknak a célértékek elérése felé tett
előrehaladását. Ez az értékelés néhány esetben eltér a Számvevőszék e jelentésben szereplő
értékelésétől a különböző módszerek alkalmazása miatt.
4.15. A Bizottság úgy véli, hogy a birtokában lévő teljesítményadatok teljes és pontos képet
nyújtanak. Amint azt a 4.1. és 4.6. bekezdésben is vázolta, a Bizottság megjegyzi, hogy a 4.4. ábra
csak a programindokolásban bemutatott mutatókat tartalmazza.
A Bizottság úgy véli, hogy a KHP reformjára vonatkozó 2011-es hatásvizsgálat, amelyre a
Számvevőszék e bekezdésben hivatkozik, túlmutat az ETHA teljesítményén, és az annak alapjául
szolgáló elemzés mára elavult.
4.16. A Bizottság úgy véli, hogy az ETHA teljesítményére vonatkozó elemzésnek ki kell terjednie a
szakpolitikai célkitűzések szintjén elért eredményekre, és annak az outputokon, a hatásokon és a
pénzügyi hozzájárulásokon kell alapulnia.
A Bizottság elismeri, hogy a programindokolás és az éves irányítási és teljesítményjelentés a
kedvezményezettek és a műveletek számára összpontosít, és hogy a programindokolás és az éves
irányítási és teljesítményjelentés nem ismertet olyan beavatkozási logikát, amely meghatározná, hogy
az ETHA miként járuljon hozzá a szakpolitikai célkitűzések eléréséhez.
4.17. Amint azt a Bizottság a 4.6. bekezdésre adott válaszában kifejtette, az ETHA-támogatásnak a
KHP célkitűzéseinek magas szintjére gyakorolt hatását minimálisnak kell tekinteni.
4.22. A „Stratégiai iránymutatások a fenntarthatóbb és versenyképesebb uniós akvakultúra érdekében
a 2021 és 2030 közötti időszakra” című közlemény (COM(2021) 236 final) elfogadásával a Bizottság
erőfeszítéseket tett az ágazat növekedésének javítására azzal a céllal, hogy kezelje az ágazat előtt álló
kihívásokat annak érdekében, hogy további előrelépés történjen az ágazat fenntartható fejlődése terén.
4.25. A Bizottság megjegyzi, hogy az ETHA olyan eszköz, amely támogatja a közös halászati
politikát és valamennyi célkitűzésének elérését, azaz hozzájárul a halászat gazdasági, társadalmi és
környezeti fenntarthatóságához. Alkalmazási körén belül aktívan támogatja a biológiai sokféleséget és
a tengeri környezetet, valamint a halászati ágazat által okozott károk enyhítését.
A Bizottság be tud számolni a környezetvédelmi célkitűzéseket támogató ETHA-kiadásokról,
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a környezeti mutatóktól nem várható el, hogy pusztán az ETHAberuházások alapján megváltozzanak (az egész EU-ban kevesebb, mint évi 500 millió EUR bevételi
összeg a KHP célkitűzéseihez kapcsolódóan).
Például az ETHA támogathat olyan kulcsfontosságú környezetvédelmi témákat alátámasztó
tanulmányokat és elemzéseket, mint például a védett tengeri területek hálózatának létrehozása vagy a
jó környezeti állapot elérése, de a védett tengeri területek hálózatának méretét vagy a jó környezeti
állapot elérését az uniós vizeken nem határozhatják meg kizárólag az ETHA-ba történő beruházások,
hanem számos egyéb külső tényezőtől és egyéb nemzeti, uniós és globális szintű szakpolitikai
eszköztől függenek. Az ETHA nyomonkövetési és értékelési kerete képes annak tényleges
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ismertetésére, hogy mennyi támogatást különítettek el környezetvédelmi témákra, és hány projektet
támogattak.
4.27. A Bizottság hangsúlyozza, hogy ez a bekezdés a KHP tágabb kérdéseire vonatkozik. Az ETHA
egyike azon számos eszköznek, amely hozzájárul a kirakodási kötelezettség végrehajtásához, például
azáltal, hogy segíti a halászokat a szelektívebb halászeszközök beszerzésében, növeli a korábban nem
kívánt fogások értékét, valamint a kikötőket, árverési csarnokokat és menedékhelyeket a kirakodás
megkönnyítése érdekében átalakítja. A 27 uniós tagállamban 2020 végéig 147 millió EUR összegű
ETHA-támogatást 2 kötöttek le ezekre az intézkedésekre.
4.28. Bár az ETHA hozzájárul a KHP végrehajtásához, számos más tényező befolyásolja a KHP
célkitűzéseinek végrehajtását és megvalósítását. A visszadobás gyakorlatának megszüntetése és a
kirakodási kötelezettségnek való teljes körű megfelelés nem valósítható meg kizárólag ETHAtámogatás nyújtásával.
Emellett a programindokolásban szereplő mutató a visszadobások mennyiségére vonatkozik, míg az
ETHA éves végrehajtási jelentésében szereplő mutató a nem szándékos fogások változására
vonatkozik. A visszadobások mennyisége az egész ágazatban előforduló visszadobások
összefüggéseire utal. A nem szándékos fogások csökkenése minden olyan fogástípust érint, amelyek
számos okból – például gazdasági okokból – nem szándékosak, nem csupán a visszadobások
megszüntetése miatt.
A tagállamok élen járnak a visszadobás gyakorlatának megszüntetése és a kirakodási kötelezettség
betartásának biztosítása terén. E célból kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani a szelektív halászati
technikák javításának, amelyek a nem szándékos fogásoknak a lehetőségek szerinti lehető legnagyobb
mértékű megelőzését és csökkentését célozzák.
Bár ez túlmutat az ETHA-n, a Bizottság kiemeli, hogy számos ellenőrzést végzett a kirakodási
kötelezettség végrehajtásának értékelése céljából, ami egyes esetekben kötelezettségszegési eljárások
indítását eredményezte.
4.29. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék által ebben a bekezdésben tárgyalt kérdések
túlmutatnak az ETHA közvetlen eredményein.
4.31. A Bizottság hangsúlyozza, hogy az ETHA hozzájárulása a KHP e kulcsfontosságú
célkitűzéséhez csak csekély mértékű pénzügyi támogatás, és a célkitűzést befolyásoló számos tényező
egyike. A megőrzési célkitűzés és a maximális fenntartható hozam (MFH) elérése túlmutat az ETHA
eredményein.
A megőrzési célkitűzés elérését és a KHP keretében a maximális fenntartható hozamnak megfelelő
halászatot sokkal nagyobb valószínűséggel befolyásolják az ETHA-ból nyújtott támogatástól eltérő
tényezők, amint az a 4.6. pontban szerepel. Ezek az egyéb tényezők rendkívül megnehezítik e
szempontoknak az ETHA teljesítményével való összekapcsolását.
4.32. A Bizottság hangsúlyozza, hogy az ETHA hozzájárulása a KHP e kulcsfontosságú
célkitűzéséhez csak csekély mértékű pénzügyi támogatás, és a célkitűzést befolyásoló számos tényező
egyike. A megőrzési célkitűzés és a maximális fenntartható hozam elérése túlmutat az ETHA
eredményein, és inkább a KHP célkitűzéseihez képest kell értékelni.
A Bizottság elismeri, hogy hibát követett el, amikor az 59 %-os alapértéket alkalmazta az összes
tengerre, mivel az csak az Északkelet-atlanti területre vonatkozik.
4.33. A Bizottság úgy véli, hogy ez a bekezdés túlmutat az ETHA eredményein.
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Ami az ETHA hozzájárulását illeti a KHP célkitűzéseinek eléréséhez, a Bizottság úgy véli, hogy az
ETHA kis költségvetése önmagában nem lehet döntő hatással a KHP ambiciózus fenntarthatósági
célkitűzéseinek elérésére, amelyeket számos más szakpolitikai eszköz támogat, és amelyeket számos
külső tényező befolyásol. Lásd a Bizottság 4.6. bekezdésre adott válaszát is.
A Bizottság megjegyzi, hogy azt az adatot használta, amely szerint az EU-ban kirakodott
halmennyiség 99 %-a fenntartható, ha a maximális fenntartható hozam szempontjából értékelt
állományokból, és csak az EU által kezelt teljes kifogható mennyiségekből származik. Ezt az adatot
következetesen használják a nyilvánossággal, a nem kormányzati szervezetekkel és az iparággal
folytatott korábbi kommunikációban, valamint a halászati lehetőségekről szóló tavalyi éves
közleményben.
Ami a fenntartható kiaknázási aránnyal (Fmfh) kapcsolatos célkitűzések elérését illeti, meg kell
jegyezni, hogy a társjogalkotók megállapodtak abban, hogy a célkitűzés elérését legkésőbb 2025-re
halasztják a Földközi-tenger nyugati térségére vonatkozó többéves terv tekintetében.
4.34. A Bizottság úgy véli, hogy az e bekezdésben tárgyalt kérdések túlmutatnak az ETHA
eredményein.
A legfrissebb rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy a halászati mortalitás aránya
összességében csökkent és 1,2 alatt stabilizálódott, és 2019-ben közelített az 1-hez.
Ami a Földközi-tengert és a Fekete-tengert illeti, a halászati mortalitási mutató a 2020. évi 2,2-ről
2021-ben 2,1-re csökkent. Noha ez a fenntartható szinteknek még mindig több mint kétszerese, enyhe
javulás következett be. Érdemes emlékeztetni arra is, hogy a 2019-ben és 2020-ban hozott
gazdálkodási intézkedések hatása meg fog jelenni a jövő évi adatokban, mivel a nyomonkövetési
mutatók a 2018-ig tartó időszakot fedik le.
4.35. A Bizottság úgy véli, hogy az e bekezdésben tárgyalt kérdések túlmutatnak az ETHA
eredményein.
Ami az állománymegőrzési célkitűzéseket illeti, meg kell jegyezni, hogy a társjogalkotók
megállapodtak abban, hogy a célkitűzés elérését legkésőbb 2025-re halasztják a Földközi-tenger
nyugati térségére vonatkozó többéves terv tekintetében.
A 4.34. bekezdésben említettek szerint a Földközi-tengerre és a Fekete-tengerre vonatkozó
nyomonkövetési adatok 2018-ból származnak. Érdemes emlékeztetni arra, hogy a 2019-ben és 2020ban hozott gazdálkodási intézkedések hatása meg fog jelenni a jövő évi adatokban.
4.36. A Bizottság hangsúlyozza, hogy az e bekezdésben tárgyalt kérdések túlmutatnak az ETHA
eredményein. Emellett az uniós és nemzetközi szintű gazdálkodási intézkedések közelmúltbeli
elfogadását követően a Bizottság örömmel számol be a Földközi-tengeren elért előrelépés első
jeleiről, amelyek szerint a halászati mortalitási mutató 2021-ben csökkent.
4.40. A Bizottság megjegyzi, hogy a káros támogatás kérdése túlmutat az ETHA teljesítményén.
4.41. A Bizottság egyetért azzal, hogy a tudományos szakvélemények hozzáférhetősége alapvető
fontosságú.
Az ETHA támogathatja az adatgyűjtési tevékenységeket, de nem ez az egyetlen tényező az
adatgyűjtés, a tudományos szakvélemények és a kvótákra vonatkozó döntések sikeres rendszerének
biztosításában. Az ETHA-támogatás önmagában nem elegendő a tudományos szakvéleményekkel
kapcsolatos problémák kezeléséhez.
4.42. A Bizottság úgy véli, hogy ez a bekezdés túlmutat az ETHA eredményein.
4.43. A Bizottság egyetért azzal, hogy a KHP sikere szorosan összefügg a halászati ellenőrzési
rendszer eredményességével, de úgy véli, hogy ez a bekezdés túlmutat az ETHA eredményein.
A halászati ellenőrzésről szóló rendelet felülvizsgálatára az ellenőrzési rendszer 2015-ös bizottsági
értékelését követően került sor. Ezt a jogalkotási javaslatot most tárgyalja az Európai Parlament és a
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Tanács. Időközben a Bizottság folytatja a jelenlegi ellenőrzési szabályok teljes körű végrehajtásának
biztosítását a tagállamokban, célzott tanulmányokat, cselekvési terveket, közigazgatási vizsgálatokat,
uniós kísérleti projekteket és kötelezettségszegési eljárásokat hajt végre, valamint szorosan
együttműködik az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal. Az ETHA-ból nyújtott támogatás az uniós
halászati ellenőrzési rendszer folyamatos működésének csak nagyon kis hányadát teszi ki.
4.44. A Bizottság rámutat arra, hogy a tagállamok halászati ellenőrzési rendszerei eredményességének
mérésére szolgáló mennyiségi mutatók megállapítása rendkívül összetett feladat. Az ETHA
vonatkozó célkitűzése a KHP végrehajtásának előmozdítása az adatgyűjtés és a halászati ellenőrzés
tekintetében, ahelyett, hogy az ETHA-ból nyújtott támogatás révén hatékony ellenőrzési rendszert
valósítana meg.
Az ETHA utólagos értékelése megvizsgálja az alap eredményességét és hatásait, többek között a
halászati ellenőrzés tekintetében.
KÖVETKEZTETÉSEK
4.45. A Bizottság hangsúlyozza, hogy az ETHA csekély pénzügyi hozzájárulását a többi szakpolitikai
eszköz és a KHP-t érintő számos külső tényező összefüggésébe kell helyezni, amint az a 4.6.
bekezdésre adott válaszában szerepel. A KHP eredményei nagymértékben függnek ezen egyéb
eszközöktől és tényezőktől.
Bizonyítható, hogy az ETHA célzottan és fokozatosan támogatja a KHP célkitűzéseit. Az ETHA
hatása önmagában nem elegendő ahhoz, hogy reálisan befolyásolja az eredménymutatókat a KHP
szintjén. A Bizottság a rendelkezésére álló információkat arra használta fel, hogy számszerűsítse,
hogyan járult hozzá az ETHA a KHP célkitűzéseinek megvalósításához azáltal, hogy adatokat
szolgáltatott az ETHA intézkedéseit támogató műveletek számáról és pénzügyi előirányzatokról. Az
ETHA éves végrehajtási jelentéseiben szereplő elemzés révén a Bizottság értékeli, hogy ez hogyan
járul hozzá a KHP célkitűzéseihez.
A Bizottság sokkal részletesebb módon követi nyomon az ETHA teljesítményét, mint a KHP
célkitűzéseire gyakorolt általános hatás. A Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az előrehaladást
a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosítása érdekében, és minden évben találkozik az
egyes tagállamok képviselőivel egy külön éves felülvizsgálati ülésen, amelynek során felhívják a
figyelmet a nem kielégítő fejleményekre és korrekciós intézkedéseket kezdeményeznek.
4.46. A Bizottság a rendelkezésére álló legfrissebb információkat használta fel annak
számszerűsítésére, hogy az ETHA hogyan járul hozzá a KHP célkitűzéseihez, különösen azáltal, hogy
az Alap által támogatott műveletek és pénzügyi előirányzatok éves számát ezekhez a célkitűzésekhez
kötötte.
A Bizottság úgy véli, hogy a teljesítményinformációknak ki kell terjedniük az outputokra, az
eredményekre, a hatásokra és a pénzügyi hozzájárulásokra, hogy teljes és pontos képet nyújtsanak az
ETHA hatékony és eredményes pénzgazdálkodásáról.
Rendkívül nehéz azonban, hogy az ETHA egyedüli hozzájárulását a KHP átfogó célkitűzéseinek
eléréséhez kössék.
4.47. A Bizottság úgy véli, hogy ahhoz, hogy teljes képet kapjon a program teljesítményéről és
érdemben értékelhesse azt, a programindokolásokat és az éves irányítási és teljesítményjelentéseket ki
kell egészíteni az ETHA nyomonkövetési és értékelési keretére jellemző, műveleti szintű adatokkal.
Mindazonáltal a Bizottság elfogadja, hogy az ETHA-nak a KHP célkitűzéseihez való hozzájárulását
egyértelműbben lehetne dokumentálni. E dokumentáció hiánya megnehezítette az ETHA
teljesítményének ellenőrzését, mivel az azzal kapcsolatos elvárásokat, hogy mit lehet elérni az ETHA
támogatásával a KHP szintjén, jelentősen túlbecsülhetik anélkül, hogy megítélnék a KHP
célkitűzéseinek elérését befolyásoló tényezők körét. A Bizottság ezt figyelembe vette az ETHA
nyomon követésével kapcsolatos tanulságok levonásakor.
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Az egyéb információforrásokkal kapcsolatban lásd a 4.6. bekezdésre adott válaszunkat.
4.48. A Bizottság úgy véli, hogy a Számvevőszék értékelése túlmutat az ETHA eredményein és
teljesítményén, és magának a KHP teljesítményének az értékelésére is kiterjed.
Bár az ETHA-beruházások hozzájárulnak a kívánt védettségi helyzet eléréséhez, önmagukban nem
képesek reálisan elérni ezt az állapotot.
Hasonlóképpen az ETHA nem az egyetlen mozgatórugója annak, hogy megszüntessék a halászati
tevékenységek által az ökoszisztémára gyakorolt negatív hatásokat.
A Bizottság hivatkozik a 4.31–4.36. bekezdésre adott válaszára.
4.50. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a tudományos szakvélemények mértéke túlmutat az ETHA
eredményein. Az ETHA-támogatás rendelkezésre állása önmagában nem elegendő az adatok
korlátozottságának megszüntetéséhez, amely nemcsak az adatok hiányához kapcsolódik, hanem a
gyorsan változó helyzetek miatti instabil vagy elavult modellekből is ered.
4.51. A Bizottság rámutat arra, hogy az ETHA hozzájárul a halászati ellenőrzési rendszer javításához,
teljesítménye azonban meghaladja az ETHA eredményeit.
Az ETHA utólagos értékelésének keretében (a közös rendelkezésekről szóló rendelet 57. cikke) a
tagállamok által szolgáltatott információk alapján alaposabban értékelni fogják az Alap
eredményességét, eredményeit és hatását, többek között a halászati ellenőrzés tekintetében.
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉKNEK AZ
EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTMÉNYÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSÉRE
– 2020. ÉV VÉGI ÁLLAPOT
5. FEJEZET – BIZTONSÁG ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG

BEVEZETÉS
A Belső Biztonsági Alap határigazgatási és vízumügyi eszközének („ISF Borders and Visa”, a
továbbiakban: ISF-BV) fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon a magas szintű biztonság kialakításához az
Unióban, ugyanakkor megőrizze az Unión belüli szabad mozgást és megkönnyítse a jogszerű utazást.
Ez magában foglalja a schengeni vízumok hatékony feldolgozását a közös vízumpolitika támogatása,
valamint a külső határok egységes és magas szintű ellenőrzésének megvalósítása révén.
A migrációs áramlások és a biztonsági fenyegetések olyan kihívásokat jelentenek, amelyeket a
tagállamok önállóan eljárva nem tudnak kezelni. Néhány tagállamra valóban különösen súlyos terhek
nehezednek sajátos földrajzi helyzetükből adódóan és amiatt, hogy az Unió külső határainak hosszú
szakaszai tartoznak igazgatásuk alá. A belső határellenőrzés megszüntetése még inkább szükségessé
teszi a külső határok hatékony védelmének biztosítását. Ehhez közös intézkedésekre van szükség az
Unió külső határainak hatékony ellenőrzése érdekében, ideértve a vonatkozó információs rendszerek
támogatását is: SIS II (Schengeni Információs Rendszer), VIS (Vízuminformációs rendszer), Eurodac
(a kérelmezők azonosítása) és EUROSUR (európai határőrizeti rendszer). A szolidaritás elve és a
felelősség igazságos, nem csak a tagállamok közötti, hanem a tagállamok és az EU közötti
megosztásának elve ezért a közös menekültügyi, bevándorlási és külső határigazgatási politikák
középpontjában áll.
Az EU külső határainak igazgatása és az EU biztonsága jelentős erőforrásokat és képességeket
igényel a tagállamoktól. A fokozott műveleti együttműködés és koordináció, beleértve a források
megosztását olyan területeken, mint a képzés és a berendezések, méretgazdaságosságot és
szinergiákat kínál, ezzel biztosítva a közpénzek hatékonyabb felhasználását és a szolidaritás
megerősítését, valamint a kölcsönös bizalom és a közös uniós politikákért való felelősségmegosztást a
tagállamok között.
Az alap teljesítményéről való beszámolás rendszeres időközönként történik. A hatályos rendeletek
előírják a tagállamok és a Bizottság számára, hogy időközi értékeléseket és utólagos értékeléseket
végezzenek. Az ellenőrzési adatok, amelyeket a tagállamok éves végrehajtási jelentéseikben
gyűjtenek és nyújtanak be a Bizottságnak, áttekintést adnak az alap végrehajtása terén elért
előrehaladásról, míg az értékelések a támogatás hatását mérik fel. Az ISF-BV időközi értékelését
2018 júniusában véglegesítették. A rendeletek késői elfogadása miatt, ami a program végrehajtásának
késői megkezdését eredményezte, az időközi értékelés csak az ISF-BV korai végrehajtásának legelső
értékelését foglalta magában. A Bizottság 2024. június végéig esedékes utólagos értékelése sokkal
átfogóbb értékelést nyújt majd az ISF-BV teljesítményéről.
A BELSŐ BIZTONSÁGI ALAP HATÁRIGAZGATÁSI ÉS VÍZUMÜGYI ESZKÖZÉNEK (ISFBV) TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE
5.10. A teljesítménymutatók hasznos eszközök a program teljesítményének nyomon követésére. Előre
jelezhetik például a teljesítménnyel/végrehajtással kapcsolatos olyan kérdéseket, amelyek figyelmet
igényelhetnek. A program teljesítményének értékeléséhez azonban gyakran túl kell lépni a
teljesítménymutatók elemzésén, és más releváns mennyiségi és minőségi információkat is figyelembe
kell venni. Egyetlen teljesítménymutató sem tükrözheti a program teljesítményének valamennyi
releváns szempontját. Ezért az a tény, hogy egy teljesítménymutató megfelelő mértékben közelít
(vagy nem megfelelő mértékben közelít) a kitűzött célérték felé, nem feltétlenül jelenti azt, hogy
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maga a program is jó úton halad (vagy nem halad) a kitűzött céljainak elérése felé. A Bizottság a
programindokolásokban értékeli a mutatók célértékek elérése felé tett előrehaladását. Ez az értékelés
néhány esetben eltér a Számvevőszék e jelentésben szereplő értékelésétől a különböző módszerek
alkalmazása miatt.
Mivel a tagállamok 2022 végéig folytatják az ISF-BV végrehajtását, és a teljesítményadatokról
általában késve számolnak be, a sikerre vonatkozó bármely értékelés ebben a szakaszban tájékoztató
jellegű, és a cél elérésének valószínűségét ebben a kétéves távlatban kell értékelni.
5.11. Az éves irányítási és teljesítményjelentés és a programindokolás uniós szinten összesített
adatokat tartalmaz. A tagállamok előirányzatainak értékeléséhez ezért a tagállamok által szolgáltatott
adatokba kell betekinteni, akár az elszámolásokban, akár az éves végrehajtási jelentésekben.
5.13. A programok gazdaságosságára és hatékonyságára vonatkozó információk általában nem állnak
rendelkezésre éves szinten. Ezek az aspektusok jórészt a szabályozási keret eredményei, ezért
hosszabb távon mérhetők.
Azt, hogy számos mutató kapcsolódik az outputokhoz, a vonatkozó rendelet írja elő. Az ISF-BV
végrehajtása 2022 végéig folytatódik. A tagállamok 2023. december 31-ig utólagos értékelést
nyújtanak be a Bizottságnak.
5.14. A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy sem az 516/2014/EU rendelet, sem az 516/2014/EU
rendeletnek a közös mutatókat meghatározó IV. melléklete nem sorolja be output- vagy
eredménymutatóként a mutatókat. Ezért az a megállapítás, hogy „az éves irányítási és
teljesítményjelentésben és a programindokolásokban közzétett ISF-BV-mutatók több mint fele (12ből 7) outputmutató”, a Számvevőszék osztályozásán, nem pedig a rendeleten alapul.
Az ISF-BV rendelet nem írja elő az operatív célkitűzések eléréséről való beszámolást. A tagállamok
azonban 2023. december 31-ig utólagos értékelést nyújtanak be a Bizottságnak. A Bizottság 2024.
június 30-ig utólagos értékelést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.
A jogszabályi kerettel összhangban a tagállamok a források felhasználását 2021-ben és 2022-ben is
folytatják. Az ezen intézkedésekhez kapcsolódó eredmények természetesen csak 2020 után fognak
megvalósulni.
A Bizottság továbbá fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy több tagállam is akkor számol be a
mutatókról, ha a projektek befejeződtek. Ez azt a hamis benyomást keltheti, hogy nem történt
előrelépés a kitűzött célok elérése felé, miközben a projektek a helyszínen haladnak, és a
befejezésüket követően jelentést tesznek az eredményeikről.
5.15. A Bizottság úgy véli, hogy az éves irányítási és teljesítményjelentés kiegyensúlyozott képet ad a
fejleményekről. A módszertani feljegyzésben kifejtettek szerint a mutatókat olyan kritériumok alapján
választják ki, mint az adatok rendelkezésre állása és a relevancia. A célérték elérése felé tett
előrehaladás nem feltétele annak, hogy egy mutatót belefoglaljanak a jelentésbe.
Több tagállam a projektek befejezését követően számol be a mutatókról. Ez azt a hamis benyomást
keltheti, hogy nem történt előrelépés a kitűzött célok elérése felé, miközben a projektek a helyszínen
haladnak, és a befejezésüket követően jelentést tesznek az eredményeikről.
5.16. A tagállamok eldönthetik, hogy mikor hajtják végre a többéves programjaik keretében
megvalósuló projekteket. Ez szükségszerűen eltérő teljesítményt eredményez a tagállamok között.
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Ami azt a három országot illeti (Franciaország, Szlovénia, Norvégia), amelyek kivételes
fejleményekről számoltak be a konzuli együttműködési tevékenységek terén, meg kell jegyezni, hogy
a tagállamok és a schengeni társult országok többsége nem határozott meg célértéket.
5.17. A Bizottság úgy véli, hogy általában az összes teljesítménymutató releváns a program
célkitűzései szempontjából. A Belső Biztonsági Alap célja, hogy „hozzájáruljon” a célkitűzés
megvalósításához („hozzájáruljon a magas szintű biztonság kialakításához az Unióban”), nem pedig
az, hogy ezt a célkitűzést önmaga érje el. A mutatók eszközként szolgálnak ezen uniós hozzájárulás
értékeléséhez, de önmagukban nem elegendőek ehhez. Amint azt a Számvevőszék is említette, a cél
elérése érdekében tett erőfeszítéseket külső tényezők is befolyásolhatják, és ezeket a tényezőket nem
lehet a mutatóval mérni, csak az értékelés pillanatában utólag.
A program teljesítményének értékelése érdekében a mutatók adatait mindig más mennyiségi és
minőségi információkkal együtt kell elemezni.
E tekintetben, tekintettel a Belső Biztonsági Alap célkitűzéseinek jellegére, nehéz előrejelzést
készíteni a releváns külső tényezők nagy fokú volatilitása miatt, ideértve az irreguláris migráció fő
tranzit- és származási országainak számító harmadik országok politikai helyzetét, a szíriai háború
okozta migrációs válságot és a Covid19-világjárvány alakulását.
5.20. Az időközi értékelés pozitívan értékeli az ISF-BV teljesítményét: „Az alap hozzájárult az EU
közös vízumpolitikájának hatékony végrehajtásához. Megkönnyítette a jogszerű utazást. Az
információcsere és a képzési tevékenységek hozzájárultak a vízumpolitikára vonatkozó uniós
vívmányok egységes végrehajtásához. Az alap fontos szerepet játszott a közös vízumpolitikát
támogató informatikai rendszerek kifejlesztésében.”
Lásd még az 5.15. bekezdésre adott választ.
5.21. Lásd az 5.10. bekezdésre adott választ.
Meg kell jegyezni továbbá, hogy egyes tagállamoknak még be kell számolniuk a képzésben részesülő
munkavállalók létszámáról és a képzések óraszámáról, mivel ezt csak akkor teszik meg, ha a
projekt(ek) lezárult(ak).
5.23. A határőrök képzését illetően az eu-LISA és a CEPOL a Bizottság támogatásával már
kidolgoztak SIS-ről szóló képzéseket, modulokat és webináriumokat (technikai, operatív és jogi
szempontok alapján). Ez a képzés jelenleg kifejezetten a továbbfejlesztett SIS 2022 eleji működésbe
lépésének előkészítésére összpontosít. A tagállamok részéről mindannyian nemzeti programokat
dolgoztak ki, hogy felkészítsék a felhasználókat a továbbfejlesztett SIS működésének megkezdésére.
5.24. E probléma megoldása érdekében intézkedések vannak folyamatban.
5.25. A Bizottság úgy véli, hogy a cél elérése nem feltétlenül valószínűtlen.
5.27. Az EUROSUR a tagállamok és a Frontex közötti információcsere és együttműködés kerete,
amelynek célja a helyzetismeret javítása és a reagálási képesség növelése a külső határokon.
5.30. Az uniós információs rendszerek létrehozása és fenntartása jelentős beruházásokat igényelt mind
az EU, mind a részt vevő schengeni államok részéről.
A Bizottság nem köteles átfogó módon jelentést tenni az összköltségekről.
A SIS átalakításának, az EES-nek és az ETIAS-nak a fejlesztési költségeit azonban a pénzügyi
kimutatások tartalmazzák (az EES esetében COM(2016) 194, az ETIAS esetében COM(2016) 731, a
SIS átalakítása esetében pedig COM(2016) 881, 882, 883).
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KÖVETKEZTETÉSEK
5.32. Az ISF-BV teljesítményét az egyes tagállamok szintjén és összességében természetesen külső
tényezők, például politikai fejlemények befolyásolják.
A Bizottság úgy véli, hogy általában az összes teljesítménymutató releváns a program célkitűzései
szempontjából. A program teljesítményének értékelése érdekében a mutatók adatait mindig más
mennyiségi és minőségi információkkal együtt kell elemezni.
Az utólagos értékelés felméri, hogy a program milyen mértékben járult hozzá az EU-n belüli magas
szintű biztonsághoz való hozzájárulás általános célkitűzéséhez.
5.33. A Bizottság megjegyzi, hogy a nemzeti programok előirányzatai kifizetésének 55 %-os aránya
2020 végére, azaz két évvel a végrehajtási időszak vége előtti időszakra vonatkozik. Így számos
eredmény valószínűleg a végrehajtási időszak utolsó két évében fog megvalósulni.
5.34. A Bizottság úgy véli, hogy az éves irányítási és teljesítményjelentés kiegyensúlyozottan mutatja
be a fejleményeket olyan mutatók alkalmazása révén, amelyekhez már megbízható adatok állnak
rendelkezésre (lásd az 5.15. ponthoz fűzött észrevételeket).
A jogszabályi kerettel összhangban a tagállamok a források felhasználását 2021-ben és 2022-ben is
folytatják. Az ezen intézkedésekhez kapcsolódó eredmények természetesen csak 2020 után fognak
megvalósulni.
A Bizottság továbbá fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy több tagállam nem számol be a még
folyamatban lévő projektekhez kapcsolódó mutatókról. Ezeket a mutatókat a projektek befejezését
követően teszik naprakésszé. Ez azt a hamis benyomást keltheti, hogy nem történt előrelépés a
kitűzött célok elérése felé, miközben a projektek a helyszínen haladnak, és a befejezésüket követően
jelentést tesznek az eredményeikről.
5.35. A tagállamoknak még teljes körű jelentést kell tenniük a képzések óraszámáról, mivel ezt csak
akkor teszik meg, ha az érintett projekt(ek) lezárult(ak), és a végrehajtási időszak még folyamatban
van.
A következtetés levonásához más elemekkel együtt figyelembe kell venni az átlagos képzési
óraszámot is. Az utólagos értékelés felméri, hogy az alap ténylegesen hogyan járul hozzá a közösségi
vívmányok következetes alkalmazásához.
5.36. Ez a következtetés kapcsolódik a Számvevőszék 2019. évi 20/2019. sz. különjelentésében
megfogalmazott ajánlásokhoz, amelyek végrehajtása folyamatban van.
A Bizottság minden releváns intézkedést megtett az adatminőség-ellenőrzési eszközök javítása
érdekében.
A tagállami szintű képzés az ISF-BV keretében végrehajtott több intézkedésen keresztül valósul meg.
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉKNEK AZ
EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTMÉNYÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSÉRE
– 2020. ÉV VÉGI ÁLLAPOT
6. FEJEZET – GLOBÁLIS EURÓPA

BEVEZETÉS
6.1. Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközön (IPA) keresztül az EU 2007 óta pénzügyi és technikai
segítségnyújtással támogatja a bővítési régió reformjait. Az IPA forrásai a csatlakozási folyamat teljes
időtartama alatt támogatják a kedvezményezettek kapacitásépítését, így fokozatos, pozitív
változásokat érnek el a régióban.
A Bizottság mind programszinten, mind a beavatkozások szintjén folyamatosan igyekszik javítani a
külső eszközök teljesítményének értékelésére vonatkozó megközelítését és az elért előrehaladással
kapcsolatos jelentéseit. Az eszközök teljesítményét különböző eszközök, például a költségvetési
tervezet programindokolásaiban szereplő mutatók és teljesítményértékelés, eredményorientált
monitoring és az Európai Unió külső tevékenységeit finanszírozó eszközök végrehajtásáról szóló éves
jelentésben szereplő mutatók, valamint projekt-/programszintű és stratégiai szintű értékelések
segítségével mérik. Ami a költségvetési tervezet programindokolásait illeti, az IPA fokozatosan halad
a célkitűzései elérése felé. Például az üzleti környezetre vonatkozó mutató tekintetében, amellyel
kapcsolatban teljesültek a részcélok és megfelelő a teljesítmény. Egyes – különösen a mezőgazdasági
ágazattal kapcsolatos – kulcsterületeken is jó előrehaladás figyelhető meg, ahol az uniós normákhoz
fokozatosan közelítő gazdasági szereplők száma tekintetében megfelelő az előrehaladás, vagy már
teljesültek is a célértékek. Tapasztalataira építve a Bizottság további lépéseket tett annak érdekében,
hogy az IPA-támogatás valamennyi területén fejlessze teljesítménymérését. Az IPA II utódprogramja,
az IPA III esetében a célkitűzések elérése érdekében a Bizottság hatásmutatók és eredmény/teljesítménymutatók új kombinációját javasolta, amely a beavatkozás fő területein pontosabban
tükrözi a teljesítményértékelést. A Bizottság átfogó teljesítményinformációkat tesz közzé a külső
tevékenységek finanszírozására szolgáló uniós eszközök végrehajtásáról szóló éves jelentésében.
AZ IPA II TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE
6.11. A teljesítménymutatók hasznos eszközül szolgálnak a programok teljesítményének nyomon
követéséhez. Előre jelezhetik például a teljesítménnyel/végrehajtással kapcsolatos problémákat,
amelyek figyelmet igényelhetnek. A programok teljesítményének értékeléséhez azonban gyakran túl
kell lépni a teljesítménymutatók elemzésén, hogy egyéb releváns mennyiségi és minőségi
információkat is figyelembe lehessen venni. A teljesítménymutatók egyetlen csoportja sem képes arra,
hogy tükrözze a program teljesítményének minden lényeges szempontját. Ennélfogva az a tény, hogy
egy teljesítménymutató tekintetében tapasztalható előrehaladás (vagy sem) a cél elérése felé, nem
feltétlenül jelenti azt, hogy a program maga „jó úton halad” (vagy nem), hogy elérje a célkitűzéseit.
A Bizottság a programindokolásokban értékeli a mutatóknak a célértékhez viszonyított előrehaladását.
A különböző módszertanok alkalmazása miatt ez az értékelés néhány esetben eltér a Számvevőszék e
jelentésben szereplő értékelésétől.
6.12. A Bizottság emlékeztet a hivatalos fejlesztési támogatás glosszáriumának végeredmény/eredménymutatókra vonatkozó fogalommeghatározására, amelyet itt alkalmazandónak tart: „A
beavatkozás outputjainak tervezett vagy megvalósult rövid és középtávú hatásai, amelyekhez
általában a partnerek közös erőfeszítésére van szükség. Az eredmények a fejlettségi körülményekben
bekövetkező változásokat jelentik, amelyek a teljesítmény elérése és a hatás megvalósulása között
következnek be”. A Bizottság nem kizárólagosan ellenőrzi az előrehaladást, ezért a mutatók többségét
nem outputmutatóknak, hanem inkább eredménymutatóknak tekinti.
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6.13. Az egyes mutatók tekintetében elért haladást a nyilvánosan hozzáférhető IPA II
programindokolás tartalmazza. A Bizottság megosztotta a programindokolások egyes mutatói
tekintetében elért haladásról szóló értékelését is. Ez az értékelés azt mutatja, hogy egy mutató jó úton
halad-e a célérték elérése felé, és ismerteti, hogy történt-e előrelépés az alapértékhez képest.
Az ambiciózus célértékek elérése nem áll teljes mértékben a Bizottság ellenőrzése alatt. Számos külső
tényező miatt előfordulhat, hogy a hét évvel ezelőtt kitűzött cél nem teljesül maradéktalanul.
6.14. Az átlagos kivitelre/behozatalra vonatkozó mutató tekintetében a számítást az erre a konkrét
feladatra vonatkozó kérés kapcsán közvetlenül az Eurostat bocsátotta rendelkezésre. A felhasznált
adatok nyilvánosan elérhetők az Eurostat honlapján.
6.20. A félidős értékelésre a végrehajtási időszak elején került sor, és az IPA II keretében újításnak
számító ágazati megközelítés esetében még nem volt elegendő idő a benne rejlő lehetőségek teljes
körű bemutatására.
6.22. A kedvezményezett országgal együtt végzett közvetett irányítás jó ösztönzője annak, hogy az
IPA II kedvezményezettjei felelősséget vállaljanak az uniós pénzügyi támogatás végrehajtásáért és
magukénak vallják azt, ugyanakkor kiépítsék a helyi közigazgatás szerveknek az uniós alapok
kezeléséhez szükséges kapacitásait. A programoknak a kedvezményezett országgal együtt végzett
közvetett irányításon keresztül történő végrehajtása hosszabb előkészületeket tesz szükségessé, többek
között az uniós képviseletek által a közbeszerzési eljárások során végzett minőség-ellenőrzések miatt.
Az IPA II keretében és az IPA II (a programozási időszak elején elvégzett) félidős értékelésének
eredményei alapján a kedvezményezett országgal együtt végzett közvetett irányítást szelektívebben
alkalmazták azzal a céllal, hogy nagyobb egyensúlyt teremtsenek egyrészt e végrehajtási mód
kapacitásépítési eszközként való alkalmazásának követelménye, másrészt a pénzügyi támogatás
gyorsabb folyósításának szükségessége között.
A Bizottság és Törökország által hozott intézkedéseket követően Törökországban 2018-tól
fokozatosan csökkent a hátralék. Albánia rövid időre, kevesebb mint két hónapra felfüggesztette a
közbeszerzési eljárásokat.
6.27. A Bizottság elismeri a nyomon követés terén feltárt hiányosságokat. Ilyen hiányosságokat
tizenegy értékelésből négyben azonosítottak. Az IPA II keretében jelentős erőfeszítések történtek a
releváns mérhető mutatók meghatározása érdekében.
Az eredményorientált monitoring módszertana az eredmények elérését értékeli (az outputoktól
kezdve).
Végezetül a NEAR Főigazgatóság megerősíti a végrehajtó partnerek és az operatív vezetők által
végzett nyomon követést.
Az eredményorientált monitoring (EOM) és az értékelések mellett a külképviseletek a helyszíni
látogatások során nyomon követi a projektvégrehajtás előrehaladását, és ezt a fő
teljesítménymutatókhoz tartozó mutatók segítségével mérik.
6.28. A Bizottság a külső értékelő tanulmányokban szereplő minden következtetést körültekintően
értékel. A minőségi jogalkotási keret bizottsági szolgálati munkadokumentumot (SWD) ír elő, egy
önálló dokumentumot, amelyben a Bizottság hivatalosan fogalmazza meg az álláspontját a külső
értékelések megállapításairól és következtetéseiről. Ugyanakkor nem minden külső értékelő
tanulmány nyomán készül bizottsági szolgálati munkadokumentum, ez azonban nem jelenti azt, hogy
a külső értékelések következtetéseit nem értékelik.
Sőt minden külső értékelés közzététele után egy cselekvési terv készül, amelyben a szolgálatok
elfogadják vagy elutasítják az értékelésben szereplő ajánlásokat. A NEAR Főigazgatóság esetében az
értékelési funkcióból származó tanulás elsősorban a számtalan elvégzett és közzétett operatív és
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stratégiai értékelésen alapul, de nem mindegyik végződik hivatalos szolgálati munkadokumentum
közzétételével.
A Bizottság tudatában volt a gazdasági kormányzás és a kkv-k versenyképessége értékelésével
kapcsolatos bizonyos gyengeségeknek, és döntést hozott azt illetően, hogy a versenyképesség
értékelés következtetéseit milyen mértékben befolyásolták az értékelési folyamat hiányosságai. A
külső értékelés következtetéseit az ismert hiányosságok ellenére jogosnak találta.
6.29. Lásd a 6.12. bekezdésre adott választ.
6.34. A politikai reformfolyamatot a Covid19-világjárvány is befolyásolta.
6.36. A mutatót egy év múlva megszüntették, mivel megfogalmazásának módja („A csatlakozással
kapcsolatos politikai döntéshozatali és reformfolyamatok százalékos aránya, amelyek során a civil
társadalommal ténylegesen konzultálnak”) nem volt mérhető az IPA összefüggésében. A Bizottság
azonban a bővítési politikai folyamat részeként biztosítja a civil társadalmi szervezetekkel való
rendszeres konzultációt, és elősegíti a politikai döntéshozatali folyamatokban való részvételüket.
6.39. A politikai akarat minden jogi és alkotmányos reform szükséges előfeltétele. A Bizottság
politikai és technikai szintű együttműködést folytat a Nyugat-Balkánnal és ehhez bevonja az illetékes
hatóságokat. A Bizottság technikai segítségnyújtással is támogatja a reformok megtervezését.
6.41. A Bizottság úgy véli, hogy e mutatók közül négy jó úton halad a 2023-as célérték elérése felé, a
többi hét mutató tekintetében pedig mérsékelt haladás történt az IPA II programindokolásában [1]
foglaltak szerint.
Nem kötelező mutatót megadni egy adott célkitűzés minden szempontjára vonatkozóan. A Bizottság
inkább arra törekedett, hogy – a szervezeti iránymutatással összhangban – korlátozza a mutatók
számát.
6.43. Törökországnak eddig egyet sikerült elérnie a céljai közül, és mivel az IPARD II-t egy N+3
rendszer keretében hajtják végre, a Bizottság valószínűnek tartja, hogy a célok többsége 2023 végére
teljesül.
6.46. A közelmúlt tapasztalatai azt mutatják, hogy a reform és az uniós vívmányokhoz való igazodás
üteme számos tényezőtől függ, és hogy az egyes években tapasztalt visszaesés nem jelzi jól előre a
jövőbeli előrehaladást vagy annak hiányát.
A többi országhoz képest Bosznia-Hercegovina és Koszovó esetében több fejezet tart a „korai
szakaszban”, mivel stabilizációs és társulási megállapodásuk a közelmúltban (2015-ben, illetve 2016ban) lépett hatályba.
Az IPA III keretében az uniós vívmányokhoz való közelítésre vonatkozó összetett mutató egyértelmű
alapértékkel, célértékkel és részcélokkal fog rendelkezni.
6.48. Az előrehaladás értékelésére vonatkozó alapértéket a programozási időszak kezdetén nullában
határozták meg, a végső célértéket pedig a 2023-as évre vonatkozóan adták meg. A Bizottság
valószínűnek tartja, hogy a határidőre el fogják érni a célértéket.
KÖVETKEZTETÉSEK
(COMM lábjegyzet, 6.41. bekezdés)
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/prog
ramme_statement_-_ipa.pdf
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6.52. Az előre nem látható válságokra adott IPA-válaszokat – például a Covid19-cel kapcsolatos
legutóbbi pénzügyi válaszokat – közvetlen irányítás vagy nemzetközi szervezetekkel történő közvetett
irányítás révén hajtották végre.
A közvetlen irányításhoz képest a kedvezményezett országgal együtt végzett közvetett irányításnak
van egy további célja – az országok jövőbeli uniós tagságra való felkészítése. A Bizottság ezért úgy
véli, hogy a kedvezményezett országgal együtt végzett közvetett irányítás teljesítményének értékelése
során kellően figyelembe kell venni a gyakorlat általi tanulást és az IPA forrásainak kezelése során a
kedvezményezettek számára biztosított egyéb előnyöket.
6.53. Az uniós támogatás hozzájárul a hatóságok felelősségi körébe tartozó reformfolyamathoz. A
reformok végrehajtása a nemzeti hatóságok feladata, végrehajtásuk biztosítása pedig nem csupán az
IPA-tól, hanem számos tényezőtől függ (pl. politikai akarat, nemzeti kapacitások stb.). Ezenkívül a
reformok végrehajtása egy hosszú távú folyamat, amelyet a Covid19-világjárvány még inkább
lelassított.
6.54. A Bizottság valószínűnek tartja, hogy a mutatók el fogják érni a 2023-as célértéket.
6.55. Az IPA III keretében az uniós vívmányokhoz való közelítésre vonatkozó összetett mutató
egyértelmű alapértékkel, célértékkel és részcélokkal fog rendelkezni.
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉKNEK AZ UNIÓS
KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTMÉNYÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSÉRE – 2020. ÉV VÉGI
ÁLLAPOT
7. FEJEZET – AZ AJÁNLÁSOK HASZNOSULÁSÁNAK VIZSGÁLATA

ÉSZREVÉTELEK
7.11. A Bizottságnak a 7.11–7.13. bekezdésre adott közös válasza.
A Bizottság kiemelt fontosságot tulajdonít az összes elfogadott ajánlás követésének és
végrehajtásának. Beszámol azon intézkedések végrehajtásáról, amelyek végrehajtására kötelezettséget
vállalt, és amelyek a hatáskörébe tartoznak. Mindazonáltal nem zárható ki, hogy az Európai
Számvevőszék megítélése szerint az ajánlások végrehajtása csak részben valósult meg, míg a
Bizottság véleménye szerint a végrehajtás maradéktalan volt. A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy
egyes esetekben az ajánlások teljes körű végrehajtása más szervezetek hatáskörébe tartozó
fellépésektől vagy intézkedésektől is függhet.
7.18. A Bizottságnak a 7.18–7.20. bekezdésre adott közös válasza.
A nyomonkövetési intézkedések időszerűségét a Számvevőszék ajánlásainak elfogadásával
összefüggésben kell szemlélni. A Bizottság teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy a
Számvevőszék különjelentéseiben meghatározott időkereteken belül végrehajtsa az elfogadott
ajánlásokat. Ez azonban nem vonatkozik azokra az ajánlásokra, amelyeket a Bizottság az érintett
különjelentésre adott válaszokban kifejtett okok miatt először nem fogadott el.
Emellett egyes esetekben a nyomonkövetési intézkedések az eredetileg vártnál több időt
igényelhetnek az intézkedések összetettsége, a jogalkotási vagy szakpolitikai fejlemények, az
erőforrások szűkössége, külső tényezők vagy más intézmények vagy szervezetek bevonásának
szükségessége miatt. Az a tény, hogy egy ajánlást nem teljes mértékben hajtanak végre a kezdeti
várható befejezési időpontig, nem jelenti azt, hogy ezt az ajánlást ezt követően nem hajtják végre.
7.21. A Bizottság az Európai Számvevőszék vonatkozó jelentéseivel együtt közzétett hivatalos
válaszaiban valamennyi olyan esethez indoklást fűzött, ahol nem tudta vállalni az adott ajánlás
teljesítését. Érthető tehát, hogy az ajánlások túlnyomó többségét, amelyet eredetileg nem tudott
elfogadni, végül nem hajtották végre (11-ből 10-et).

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLASZAI A 7.1. „A 2017. ÉVI AJÁNLÁSOK
VÉGREHAJTÁSI ÁLLAPOTÁNAK RÉSZLETES ISMERTETÉSE A JELENTÉSEK
SZERINTI BONTÁSBAN – EURÓPAI BIZOTTSÁG” MELLÉKLETRE
1/2017. számú különjelentés: Tovább kell törekedni a Natura 2000 hálózat teljes potenciáljának
kihasználására
Válasz a 3. ajánlás b) pontjára, 84. bekezdés: Emlékeztetni kell arra, hogy létezik egy átfogó
Natura 2000 mutató, amely az uniós társfinanszírozású beavatkozások által érintett Natura 2000
területekhez kapcsolódik. A Bizottság az érintett alapok megfelelő végrehajtását követően értékelni
fogja a 2021–2027-es programozási időszakra vonatkozó mutatókat. Amennyiben szükségesnek ítéli,
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a Bizottság megfelelő intézkedéseket hozna a 2027 utáni programozási időszakra vonatkozóan, amit
például a szabályozási eszközök következő generációjára vonatkozó hatásvizsgálat keretében lehetne
megtenni.
2/2017. számú különjelentés: 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
Válasz a 6. ajánlás első franciabekezdésére, 154. bekezdés: A Bizottság úgy véli, hogy az
összegyűjtött adatokat a közös rendelkezésekről szóló rendelet 21. cikkének megfelelően, a jogi
rendelkezésekkel összhangban és azok korlátain belül felhasználták a teljesítmény értékelésére.
A teljesítmény összehasonlító elemzését és a referenciaérték-alapú teljesítményértékelésnek a
Számvevőszék szövegében említett bevezetését a Bizottság által tiszteletben tartott jogalap nem írja
elő.
A szakpolitikai tanulságok levonását általában hatásvizsgálatok, például a 2014–2020 közötti
időszakra vonatkozó kohéziós politika soron következő utólagos értékelése révén végzik. Emellett a
szakpolitikai tanulságok levonását az is megkönnyíti, hogy a mutatókra, a célokra és azok teljesítésére
vonatkozó adatokat elérhetővé teszik az esb-alapok nyílt adatplatformján.
3/2017. számú különjelentés: A Tunéziának nyújtott uniós támogatás
Válasz a 3. ajánlásra, 71. bekezdés: Bár a makroszintű pénzügyi támogatás jóváhagyására vonatkozó
eljárások nem változtak, és nem tettek javaslatot azok javasolt módosítására, a Bizottság megjegyzi,
hogy a Tanács és az Európai Parlament eljárási szabályzata már rendelkezik a gyors elfogadásra
vonatkozó gyorsított eljárásról, amint azt a Covid19-hez kapcsolódó makroszintű pénzügyi
támogatások 2020-ban is alkalmazzák. A Bizottság arról is tájékoztat, hogy a makroszintű pénzügyi
támogatás jóváhagyására vonatkozó eljárások részletes értékelése folyamatban van egy 2021 végére
várhatóan befejezendő makroszintű pénzügyi támogatás metaértékelésének részeként.
4/2017. számú különjelentés: Az Unió költségvetésének védelme a szabálytalan kiadásokkal
szemben: a Bizottság a 2007–2013-as időszakban fokozottan élt a kohéziós politika területén a
megelőző intézkedések és a pénzügyi korrekciók lehetőségével
Válasz a 3. ajánlásra, 148. bekezdés: A közös rendelkezésekről szóló rendelet 145. cikke szerinti
pénzügyi korrekciók, valamint a megszakítások/felfüggesztések teljesen független és eltérő eljárások.
Ha ezeket egyetlen eszközbe vonnák össze, az szükségtelenül bonyolult adminisztratív eljárásokat
teremtene, miközben nem biztosítana hozzáadott értéket a Bizottság által végzett nyomon követéshez.
A Bizottság ismételten hangsúlyozza, hogy a jelenlegi nyomonkövetési rendszer összhangban van a
szabályozási követelményekkel, és minden egyes eljárás esetében áttekintést nyújt eseti szinten.
11/2017. számú különjelentés: A Közép-afrikai Köztársaság számára létrehozott Bêkou
vagyonkezelői alap: ígéretes kezdet, egyes hiányosságok ellenére is
Válasz az 1. ajánlás második franciabekezdésére, 72. bekezdés: A Bizottság felülvizsgálta az
iránymutatást, hogy az részletesebben ismertesse a költségvetési rendeletben az uniós vagyonkezelői
alapok alapítására vonatkozó feltételek értékelése érdekében meghatározott kritériumokat. A
Bizottság elismeri, hogy nem dolgoztak ki normatív módszertant az igényfelmérés elvégzésére.
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A szükséghelyzeti alap létrehozása egy országspecifikus válsághelyzetből ered. Ezt figyelembe kell
venni az igényfelmérés során. Nehéz lenne egy előre meghatározott módszertant alkalmazó
egyenmegoldást alkalmazni. A válságok nemzetközi és összehangolt választ igényelnek. Ezért fontos,
hogy az uniós igényfelmérés során figyelembe vegyék más donorok jelenlétét és válaszlépéseit, hogy
egyértelműen azonosítani lehessen az uniós hozzáadott értéket. Ez szintén ország-/válságspecifikus,
és a helyi helyzettől függ.
Ezen túlmenően, mivel jelenleg nem tervezik új vagyonkezelői alapok létrehozását, a Bizottság úgy
véli, hogy jelenleg nincs szükség az ilyen igényfelmérés elvégzésére szolgáló módszertan
kidolgozására.
A fentiek fényében a Bizottság úgy véli, hogy az ajánlást a legtöbb tekintetben végrehajtották.
13/2017. számú különjelentés: Megvalósul-e a gyakorlatban az egységes európai vasúti
forgalomirányítási rendszer létrehozására irányuló politikai döntés?
Válasz a 6. ajánlás b) pontja ii. alpontjára, 91. bekezdés: Az ajánlás végrehajtása még nem esedékes,
céldátuma 2023 vége. A végrehajtás terén jelentős előrelépés történt.
15/2017. számú különjelentés: Előzetes feltételrendszerek és eredményességi tartalék a kohéziós
politika területén: innovatív, de még nem eredményes eszközök
Válasz az 1. ajánlás b) pontjára, 111. bekezdés: A Bizottság részben elfogadta ezt az ajánlást, és az
ajánlás elfogadott részét végrehajtottnak tekinti.
A 2021–2027-es kohéziós politikára vonatkozó jogszabályokban bevezetett előfeltételek
alkalmazásával továbbra is felmérhető lesz, hogy a tagállamok készen állnak-e az uniós alapok
végrehajtására. Az előfeltételeket észszerűsítették, egyszerűsítették és szilárdabbá tették: azokat
ezentúl a teljes programozási időszakban teljesíteni kell. A beruházásokkal kapcsolatos
országspecifikus ajánlások megfelelően kapcsolódnak az előfeltételekhez, és segítenek biztosítani a
szükséges következetességet.
Válasz a 2. ajánlás a) pontjára, 111. bekezdés: A közös rendelkezésekről szóló, elfogadott új rendelet
18. cikkével összhangban a félidős felülvizsgálat során a következő elemeket veszik figyelembe:
a) a 2024-ben elfogadott releváns országspecifikus ajánlásokban megjelölt új kihívások;
b) adott esetben az integrált nemzeti energia- és klímaterv végrehajtásában elért eredmények;
c) a szociális jogok európai pillére alapelveinek érvényesítése terén elért eredmények;
d) az érintett tagállam vagy régió társadalmi-gazdasági helyzete, különös tekintettel a területi
szükségletekre, figyelembe véve minden jelentős negatív pénzügyi, gazdasági vagy társadalmi
fejleményt;
e) a vonatkozó értékelések főbb eredményei;
f) a mérföldkövek teljesítése terén elért eredmények, figyelembe véve a program végrehajtása során
felmerült főbb nehézségeket;
g) az IÁA által támogatott programok esetében a Bizottság által az (EU) 2018/1999 rendelet 29. cikke
(1) bekezdésének b) pontja szerint elvégzett értékelés.
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Ugyanez a rendelkezés rendelkezik a félidős felülvizsgálat lépéseiről és következményeiről.
Válasz a 2. ajánlás b) pontjára, 111. bekezdés: Az eredménymutatók koncepciója megváltozott, mivel
a 2021–2027 közötti programozási időszakban a közvetlen eredményeket fogják mérni a
kedvezményezettek szintjén, szemben az előző programozási időszakban a régió vagy ország szintjén
mért szélesebb körű eredményekkel.
Az eredménymutatók a teljesítménymérési keret részét fogják képezni, amely az (EU) 2021/1060
rendelettel összhangban valamennyi program output- és eredménymutatóját magában foglalja. Mivel
azonban a félidős értékelésre 2025 elején, a legtöbb eredmény megvalósulásához túl korán kerül sor,
az eredménymutatók nem tartalmaznak mérföldköveket, és nem képezik majd részét a félidős
értékelésnek.
Az (EU) 2021/1060 rendelet úgy rendelkezik, hogy mérföldköveket csak az output-mutatók
tekintetében kell meghatározni (16. cikk (1) bekezdés). Ezt a megközelítést azért választották, mert az
eredménymutatók által mért eredmények megvalósulása jellemzően hosszabb időt vesz igénybe, és
nem várható a felülvizsgálat időpontjáig (az eredménymutatók mérföldköveit a legtöbb esetben
nullában kellett volna megállapítani).
Ez az egyetlen megvalósítható megközelítés, mivel – a fent kifejtettek szerint – sokkal több időbe
telik az eredmények megvalósítása. A korábbi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a kohéziós
politika által támogatott társfinanszírozott műveletek eredményei követik a programok pénzügyi
végrehajtását és eredményeit.
Válasz a 2. ajánlás c) pontjára, 111. bekezdés: A Bizottság készen áll arra, hogy szigorúan
alkalmazza a felfüggesztésekre és korrekciókra vonatkozó szabályokat.
Meg kell jegyezni, hogy a kifizetések felfüggesztésének és a pénzügyi korrekcióknak az alkalmazását
egyértelműen szabályozza az (EU) 2021/1060 rendelet 97. cikkének (1) bekezdése és 104. cikke,
amely nem tartalmazza a mérföldkövek és célok teljesítésének elmulasztását. A felfüggesztéseket és
korrekciókat súlyos hiányosságok esetén kell alkalmazni, míg a mérföldkövek és célok teljesítésének
elmaradását a program végrehajtásának nehézségei okozzák, ami nem indokolja az említett
intézkedéseket.
Ez utóbbi tekintetében az (EU) 2021/1060 rendelet lehetővé teszi a rugalmassági összegek
átcsoportosítását (a kötelezettségvállalások 50 %-a a 2026-os és 2027-es évre vonatkozóan), a
18. cikkel (félidős felülvizsgálat) összhangban.
A Bizottság ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a fő cél az, hogy segítse a tagállamokat az alapok
megfelelő végrehajtásában, és ezáltal elkerülje az alulteljesítést. A Bizottság továbbra is
erőfeszítéseket tesz e célkitűzés további elérése érdekében, például útmutatással, technikai
szakértelemmel, a tapasztalatok megvitatása és cseréje lehetőségeinek biztosításával stb.
16/2017. számú
különjelentés:
Vidékfejlesztési
eredményközpontúbb megközelítésre van szükség

programozás:

egyszerűsítésre

és

Válasz az 1. ajánlás a) pontjára, 100. bekezdés: A Bizottság részben elfogadta az ajánlást.
19/2017. számú különjelentés: Importeljárások: a jogszabályi keretek hiányosságai és a nem
kellően eredményes végrehajtás hátrányos hatással vannak az Unió pénzügyi érdekeire
Válasz az 1. ajánlásra, 143. bekezdés: A Bizottság nem fogadta el ezt az ajánlást.
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Amint azt korábbi észrevételeiben jelezte, a Bizottság úgy véli, hogy a vámbevétel-kiesés
számszerűsítésének legmegbízhatóbb módszere a kiegészítő vámok megállapítása és beszedése a
tagállamoktól a tradicionális saját forrásokra vonatkozó bizottsági ellenőrzési tevékenység és az
OLAF vizsgálatai alapján. Ez a megközelítés a hibás besorolás és a téves leírás konkrét eseteire terjed
ki az eddig azonosított mértékig (pl. a napelemek közvetett szállítmánya tekintetében 2020-ban
azonosított veszteségek számszerűsítése, beleértve a megtett helyreállítási intézkedéseket is).
Emellett célzott ellenőrzéseket és vizsgálatokat, valamint a Kínából származó potenciálisan
alulértékelt textiltermékek és lábbelik részletes elemzését követően a Bizottság statisztikai módszert
dolgozott ki a tradicionális saját források e konkrét alulértékelési jelenséggel kapcsolatos
veszteségeinek becslésére, kiegészítve a vámbevétel-kiesésre vonatkozó bizottsági becslést.
Ezért a Bizottság már számszerűsíti a tradicionális saját források potenciális veszteségeit, és biztosítja
az EU pénzügyi érdekeinek megfelelő védelmét ezekben az esetekben.
Az esetlegesen fennmaradó tradicionális saját források számszerűsítésére és visszafizettetésére
irányuló ezen erőfeszítéseken túl a Bizottság jelenleg részletes leírást dolgoz ki az EU közös elemzési
képességeinek feladatairól, szerepéről, üzleti modelljéről és pozicionálásáról annak érdekében, hogy
tovább erősítse a hatékonyságot, és hozzáadott értéket teremtsen a kockázatkezelési stratégia és a
vámellenőrzés tekintetében. Az olyan proaktív intézkedések, mint a kereskedelmi forgalom és a
vámügyi teljesítmény nyomon követése, valamint a tradicionális saját forrásokra összpontosító
kockázatértékelés, amelyet az érintett tagállamok célzott ellenőrzései támogatnak, hozzá fognak
járulni a vámbevétel-kiesés körének további meghatározásához és csökkentéséhez.
Válasz a 6. ajánlás a) pontjára, 147. bekezdés: A tradicionális saját forrásokra vonatkozó vizsgálatai
keretében a Bizottság öt tagállamban ellenőrizte a kötelező érvényű tarifális felvilágosításra (KTF)
vonatkozó kontrollstratégiát. A Bizottság nem tárt fel jelentős hiányosságokat. Emellett a Covid19világjárvány miatt a Bizottságnak el kellett halasztania a 2020-ra tervezett KTF-támogató
látogatásokat, de folyamatban van e látogatások átütemezése.
Válasz a 6. ajánlás b) pontjára, 147. bekezdés: A Bizottság nem fogadta el az ajánlást, és a
különjelentéssel együtt közzétett válaszában rámutatott arra, hogy a tagállamok szakértőinek és üzleti
képviselőinek bevonásával – különösen nyilvános konzultáció keretében – tanulmányt készít annak
érdekében, hogy felmérje a kötelező érvényű vámérték-megállapítási információkra (BVI) vonatkozó
döntéshozatali rendszerhez fűződő érdekeket és Unión belüli megvalósíthatóságát. A
megvalósíthatósági tanulmány, valamint a köz- és magánszféra érdekelt feleinek reakciói kedvezőek a
BVI-re vonatkozó döntések tekintetében.
Mielőtt a Bizottság végső döntést hozna arról, hogy megkezdi a jogi rendelkezések és az informatikai
rendszerek előkészítésének folyamatát annak érdekében, hogy támogassa a BVI-re vonatkozó
döntéseknek az uniós vámjogszabályokba történő bevezetését, a Bizottság meg fog győződni arról,
hogy ez a bevezetés összhangban van-e politikai prioritásaival, és ha igen, milyen költségekkel járna.
Válasz a 8. ajánlás a) pontjára, 149. bekezdés: A pénzügyi kockázati kritériumok valamennyi
nyilatkozatra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy szabványosak vagy egyszerűsítettek-e. A pénzügyi
kockázati kritériumokról szóló határozat végrehajtásával összefüggésben a tagállamok 2021. május
19-én jóváhagyták az iránymutatás új fejezetét. Az új fejezet iránymutatást nyújt arra vonatkozóan,
hogy hogyan kell alkalmazni a pénzügyi kockázati kritériumokat az egyszerűsített eljárásokra, és
hogyan kell alkalmazni az Uniós Vámkódex végrehajtási jogi aktusa új 234. cikkének (3) bekezdését,
amely lehetővé teszi a vámtisztviselők számára, hogy az újonnan azonosított súlyos pénzügyi
kockázat fedezése érdekében meghatározott körülmények között megköveteljék az áruk elvámolásra
bemutatását.
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20/2017. számú különjelentés: Uniós finanszírozású hitelgarancia-eszközök: születtek pozitív
eredmények, de a kedvezményezettek célzottabb kiválasztására és a tagállami programokkal
való jobb koordinációra van szükség
Válasz az 1. ajánlás b) pontjára, 109. bekezdés: A Bizottság már most is észszerű erőfeszítéseket tesz
annak érdekében, hogy törvényesen beszerezhető információk alapján tájékozódjon az irányítási
költségekről, és fokozni kívánja az erre irányuló erőfeszítéseit. Az ilyen adatok beszerzése azonban
nehézségekbe ütközhet a nemzeti rendszerekből, és előfordulhat, hogy az adatok közvetlenül nem
hasonlíthatók össze és nem relevánsak. Ezenkívül a költségelem mellett a díjak megfelelő szintjét a
javadalmazás költségvetési rendelet által előírt ösztönző elemének figyelembevételével határozzák
meg.
A Bizottság erőfeszítéseket tesz a rendelkezésre álló – bármennyire nem tökéletes és nehezen
összehasonlítható – adatok összegyűjtésére annak érdekében, hogy a megfelelő díjszintnek megfelelő
nagyságrendet érjen el. A Bizottság felmérést végzett a garanciaintézetek piaci díjairól, valamint az
EBA által a Páneurópai Garanciaalap keretében a (viszont)garancia-termékekért felszámított díjakról.
E fellépés várható határideje 2021 decembere.
Válasz a 2. ajánlás b) pontjára, 112. bekezdés: A Bizottság közös válasza a 2. ajánlás b) pontjára,
valamint a 3. ajánlás a) és b) pontjára.
A Bizottság részben elfogadta a 2. ajánlás b) pontját és a 3. ajánlás b) pontját. Ahhoz, hogy az
InvestEU kkv-keret garanciaeszközét az EBA hajtsa végre, amely az InnovFin kkv-garanciaeszköz
utódjának tekinthető, a Bizottság jelenleg tárgyalásokat folytat az EBA-val az innovációra vonatkozó
további támogathatósági feltételekről, amelyek olyan területeken befektető végső
kedvezményezetteket céloznak, ahol fennáll a technológiai, ipari vagy üzleti kudarc kockázata, és
akik elsősorban immateriális javakba (így a szellemi tulajdonba) fektetnek be, különösen akkor, ha a
pénzügyi közvetítő belső politikái nem rendelnek az ilyen eszközökhöz biztosítéki értéket.
21/2017. számú különjelentés: Zöldítés: bonyolultabb, környezetvédelmi szempontból egyelőre
még nem eredményes jövedelemtámogatási rendszer
Válasz az 1. ajánlás a) pontjára, 83. bekezdés: A Bizottság közös válasza az 1. ajánlás a) pontjára és a
2. ajánlás a) pontjának második franciabekezdésére.
A Bizottság érdemben elfogadta az ajánlást, és úgy ítélte meg, hogy az a 2021–2027-es közös
agrárpolitikára (KAP) vonatkozó jogalkotási javaslataival maradéktalanul végrehajtottnak minősül. A
KAP-ra vonatkozó jogalkotási javaslatok felvázolják, hogy a Bizottság aktívan részt vesz a tagállamok
stratégiai terveinek értékelésében, amelynek célja azok hatékonyságának biztosítása. Az Európai
Parlament és az Európai Unió Tanácsa között folyamatban lévő tárgyalások miatt a KAP javasolt
reformjának ideiglenes kezdő időpontját 2023. január 1-jére halasztották.
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