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Európai Számvevőszék: a Bizottság eredményesen alkalmazta a 
kohéziós kiadások védelmére szolgáló intézkedéseket 

Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint a Bizottság eredményesen alkalmazta az 
Unió költségvetésének a szabálytalan kiadásokkal szembeni védelmét célzó intézkedéseket a 
kohézió területén. A számvevők hozzáteszik, hogy a Bizottságnak továbbra is ügyelnie kell arra, 
hogy a kifizetések mentesek legyenek a hibáktól, hogy javuljanak a beszámolási eljárásai, és 
hogy éljen az új, nagyobb jogkörök  adta lehetőségekkel. 

A kohéziós politika adja az Unió költségvetés kiadásainak 37%-át, és mind a 2007–2013-as, mind a 2014–
2020-as időszak esetében összesen mintegy 350 milliárd eurót fog kitenni. A kohéziós kiadások 
irányításáért a Bizottság és a tagállamok megosztva viselik a felelősséget.  

A számvevők a 2007–2013-as programidőszakra összpontosítottak, valamint értékelték a 2014–2020-as 
időszakra vonatkozó rendeletek változásainak valószínű hatását. Összességében megállapították, hogy a 
2007–2013-as programok lezárásáig terjedő időszakban a Bizottság eredményesen alkalmazta az Unió 
költségvetésének a szabálytalan kiadásokkal szembeni védelmére rendelkezésére álló intézkedéseket. 

A 2007–2013-as időszak tekintetében a Bizottság átfogóbban alkalmazta az uniós költségvetés védelmét 
szolgáló intézkedéseket, és ezeket a legkockázatosabb programokkal bíró tagállamokra összpontosította. 
Az Európai Bíróság lényegében megerősítette a hiányosságok és a kapcsolódó pénzügyi korrekciók 
Bizottság általi értékelését. 

„A Bizottság korrekciós intézkedései nyomást gyakorolnak a tagállamokra, hogy kezeljék az irányítási és 
kontrollrendszereikben fennálló hiányosságokat – jelentette ki Henri Grethen, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. A megelőző intézkedések és pénzügyi korrekciók azonban rendszerint összetett 
problémakörökre irányulnak, amelyek megoldása huzamosabb időt igényel. Az ebből adódó kifizetés-
megszakítások és felfüggesztések jelentős pénzügyi kockázatot jelentenek a tagállamokra nézve.”  

A számvevőék megállapították továbbá, hogy a Bizottság nehézségekkel szembesült a pénzügyi korrekciók 
végrehajtásának monitoringja során. A 2007–2013-as időszak alatti végrehajtásról adott tagállami 
információk alapján nem lehetett megbízható monitoringot végezni. A Bizottságnak a megelőző 
intézkedésekről és pénzügyi korrekciókról szóló saját beszámolói alapján nehezen lehet átfogó képet 
alkotni, főként azért, mert az információk több jelentésben és dokumentumban találhatók meg.  

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó rendeletek jelentősen megnövelték a Bizottságnak az uniós 
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költségvetés védelme terén játszott szerepét. A Bizottság bővebb jogkörökkel rendelkezik, valamint a 
tagállamok pénzügyi korrekciókra vonatkozó beszámolása immár beépül az éves bizonyossági csomagba, és 
azt az illetékes ellenőrző hatóságok megvizsgálják. A számvevők megítélése szerint e mechanizmusok 
jelentős előrelépést jelentenek a rendszer kialakítása terén. 

 

A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak: 

• a 2007–2013-as programok lezárásakor tanúsított szigorú hozzáállással biztosítsa, hogy a 
visszafizetések teljes összege mentes legyen a lényegességi küszöböt meghaladó szabálytalan kiadásoktól; 

• egy jelentésben mutassa be és hasonlítsa össze alaponként és tagállamonként a kohéziós kiadások 
területén felmerülő megelőző és korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos valamennyi információt, valamint 
térjen ki a pénzügyi korrekciók hatásaira és a fennmaradó kockázati arányra; 

• hozzon létre integrált monitoringrendszert a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan, mind a 
megelőző intézkedésekre, mind a pénzügyi korrekciókra kiterjedően; 

• azonnali hatállyal éljen a 2014–2020-as időszak jelentős mértékben megerősített 
rendelkezéseivel, és ahol csak szükséges, szabjon ki pénzügyi korrekciókat. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

A kohéziós politika célja az eltérő fejlettségi szintű régiók közötti különbségek csökkentése, a hanyatló ipari 
területek szerkezetátalakítása, valamint a határokon átnyúló, transznacionális és régióközi együttműködés 
ösztönzése az Európai Unióban. A kohéziós politika a beruházások finanszírozásának fő uniós forrása, 
amely az uniós költségvetés összes kiadásának mintegy 37%-át teszi ki. A 2000–2006-os 
programidőszakban a kohéziós politikára fordított források körülbelül 230 milliárd eurót tettek ki; a 2007–
2013-as programidőszakban 346 milliárd eurót, a 2014–2020-as időszakban pedig 349 millió eurót 
fordítottak a kohéziós politikára. 

Noha az uniós költségvetés végrehajtásáért továbbra is a Bizottság a felelős, az uniós források és 
programok tényleges irányítását és kontrollját a tagállami hatóságokra ruházzák át, amelyek kiválasztják a 
kedvezményezetteket és elosztják a forrásokat. Első fokon a tagállamok felelőssége a hibák feltárása, 
orvoslása és megelőzése. Ha a Bizottság megállapítja, hogy szabálytalan kiadásokat társfinanszíroztak vagy 
fognak valószínűleg társfinanszírozni, beavatkozhat és korrigálhatja a már társfinanszírozott kiadásokat 
vagy megelőzheti a jövőbeli társfinanszírozást. 

„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” című 4/2017. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék 
honlapján (eca.europa.eu). 

 

 

 


