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Luxembourg, 2019. december 9. 

Az uniós számvevők megvizsgálják a határokon átnyúló 
együttműködési programokat  

Az uniós belső határok mentén fekvő régiók közül sokat sújt a fejletlenség és a társadalmi-
gazdasági egyenlőtlenség. Az Európai Számvevőszék ellenőrzést végez annak felmérésére, hogy 
az uniós kohéziós politika keretében finanszírozott egyedi programoknak sikerült-e 
eredményeket elérniük a határmenti régiókat érintő kihívások terén. 

Az uniós belső határrégiók az Unió területének 40%-át fedik le és az uniós lakosság 30%-ának adnak 
otthont. Ezek a régiók gyakran fejletlenek, mert a korábbi évekből örökölt igazgatási, logisztikai, 
jogi és kulturális akadályok gátolhatják növekedésüket. Az Európai Bizottság tanulmánya szerint ha 
a határokon átnyúló együttműködést akadályozó tényezőknek csak 20%-át sikerülne 
megszüntetni, 2%-kal nőhetne e régiók GDP-je és akár egymillió munkahely létrehozására nyílna 
lehetőség. Az uniós kohéziós politika a 2014–2020-as időszakban több mint 10 milliárd eurós 
költségvetésből gazdálkodó európai területi együttműködési programok révén törekszik az 
akadályok és az egyenlőtlenségek csökkentésére. 

„Számos uniós terület és polgár számára járna előnyökkel, ha sikerülne csökkenteni a határokon 
átnyúló együttműködés akadályait – nyilatkozta Ladislav Balko, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. – Ezért most megvizsgáljuk, hogy a Bizottság és a tagállamok sikerrel jártak-e 
a határmenti régiókat gyengítő fizikai és jogi-közigazgatási akadályok felszámolása, ezáltal a 
társadalmi-gazdasági növekedés és a területi integráció segítése terén.”  

A legtöbb határokon átnyúló együttműködési program a szomszédos országok, illetve közös 
tengeri határ mentén fekvő régiók közötti kétoldalú együttműködést támogatja, mások egyes több 
országot érintő, konkrét kihívásokra (pl. árvízvédelem vagy szennyezés) összpontosítanak, míg a 
horizontális hálózatépítési programok valamennyi tagállam körében ösztönzik a tapasztalatcserét. 
A korábbi együttműködési programok értékelései azonban rámutattak, hogy a programok nem 
elég célzottak, nem rendelkeznek koherens stratégiával, és nem használják ki kellőképpen a régiók 
kiemelt fejlesztési programjai közötti szinergiákat. 
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Számvevőink az ellenőrzés során a következőket vizsgálják majd: 

– az együttműködési operatív programok valóban a határmenti régiók szükségleteire és 
problémáira összpontosítanak-e, nem pedig azokra az általános fejlesztési szükségletekre, 
amelyeket inkább az Európai Regionális Fejlesztési Alap programjai révén kellene kezelni; 

– azok a projektek részesülnek-e támogatásban, amelyek a legalkalmasabbak a határmenti régiók 
szükségleteinek és problémáinak kezelésére; 

– kihasználták-e a más uniós szakpolitikákkal való szinergiákat és elkerülték-e az átfedéseket; 

– fenntarthatók-e az eredmények. 

A szerkesztők figyelmébe  

Az uniós kohéziós politika több európai területi együttműködési (ETC) programhoz (úgynevezett 
Interreg programok) nyújt támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból. Az 
ETC-támogatást együttműködési operatív programok (COP) formájában hajtják végre, amelyekben 
legalább két tagállamból vagy egy tagállamból és egy szomszédos harmadik országból vesznek részt 
partnerek. A Bizottság 107 együttműködési operatív programot hagyott jóvá a 2014–2020-as 
programozási időszakra. Az előirányzott költségvetés jelenleg 10,1 milliárd euró, a 2021–2027-es 
időszakra azonban már csak 8,4 milliárd eurós költségvetéssel számolnak. 

A határokon átnyúló együttműködésről szóló jelentés közzétételére 2020 vége felé kerül sor. 

A Számvevőszék ellenőrzési előzetesei folyamatban lévő ellenőrzésekről nyújtanak tájékoztatást. 
Az ellenőrzés megkezdése előtt végzett előkészítő munkán alapuló előzetesek nem tekinthetők 
ellenőrzési észrevételeknek, következtetéseknek vagy ajánlásoknak. 

A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu   
T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553547 
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