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Európai Számvevőszék: A kohéziós kiadások 
eredményorientáltabbá tétele további változásokat 
igényel 
Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint a kohéziós kiadások kezelésének 
javítását célzó változtatások innovatívak, de még nem eredményesek. A Számvevőszék szerint 
szigorítani kell a minimumkövetelmények meghatározásának és a teljesítményértékelés 
végrehajtásának módján.  

A kohéziós kiadások jelentős hatást gyakorolnak számos uniós tagállam gazdaságára. Az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, a Kohéziós Alapból és az Európai Szociális Alapból finanszírozott 
kiadások a 2014 és 2020 közötti időszakban együtt közel 350 milliárd eurót fognak kitenni. Kilenc 
tagállamban a regionális fejlesztési és a kohéziós kiadások az állami tőkeberuházások több mint 
30%-ának felelnek meg, míg négy országban – Magyarország, Litvánia, Szlovákia és Lettország – 
az összes közberuházás felét is meghaladják. 

Ellenőreink a 2014–2020-as időszakra újonnan bevezetett két olyan előírásrendszert vizsgáltak 
meg, amelynek célja a kohéziós kiadások eredményorientáltabbá tétele: az előzetes 
feltételrendszereket és az eredményességi tartalékot. Az előzetes feltételrendszerek a program 
elindítása előtt teljesítendő követelményeket szabnak meg; az eredményességi tartalék a legtöbb 
program esetében azt írja elő, hogy a tagállamok számára elkülönített források 6%-át 2019-ig 
teljesítményértékelésnek vessék alá. 

„Számos uniós tagállam számára igen fontos, hogy a kohéziós alapokat a lehető 
leghatékonyabban használják fel – jelentette ki Ladislav Balko, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. – De a kívánt hatás eléréséhez az új előírásrendszereken még változtatni kell, 
valamint felelősségtudatra és elkötelezettségre is szükség van a tagállamok részéről.” 

Ellenőreink összességében azt állapították meg, hogy az előzetes feltételrendszerek egységes 
keretrendszerrel szolgálnak annak értékeléséhez, hogy a tagállamok készen álltak-e az uniós 
alapoknak a programozási időszak kezdetén történő végrehajtására. Az viszont nem volt 
egyértelmű, hogy ez helyi szinten mennyiben vezetett tényleges változásokhoz. A Bizottság 
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ezenkívül nem élt azzal a lehetőséggel, hogy az előzetes feltételek nem teljesülése esetén 
felfüggessze a kifizetéseket.  

Ellenőreink véleménye szerint az sem valószínű, hogy a kiadásokat az eredményességi 
tartaléknak köszönhetően jelentős mértékben az eredményesebb programokhoz csoportosítanák 
át. A tartalék jelenlegi kialakítása kevés ösztönzőt nyújt az eredményorientáltság fokozására, 
mivel főként a kiadásokat és az outputokat veszi alapul. Ráadásul akkor is biztosítanak további 
forrásokat, ha a mérföldkövek nem teljesülnek hiánytalanul. Ellenőreink helyes irányba tett 
lépésnek tekintik azt az újonnan bevezetett eszközt, hogy alulteljesítés esetén fel lehet 
függeszteni a kifizetéseket, valamint pénzügyi korrekciókat lehet végrehajtani, ezek az 
intézkedések azonban korlátozó feltételekhez vannak kötve, így nem valószínű, hogy a 
gyakorlatban alkalmaznák őket. 

Az ellenőrök véleménye szerint a jelenlegi, 2014–2020-as időszak változtatásai nem bizonyulnak 
költséghatékonynak. Mindazonáltal arra ösztönzik a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a 
pénzpazarlás elkerülése érdekében alkalmazzák mindkét előírásrendszert. 

A számvevők több ajánlást is megfogalmaztak a kohéziós alapok eredményesebb felhasználása 
érdekében. A 2020 utáni időszakra való felkészülése részeként a Bizottság: 

• a 2014–2020-as időszak tekintetében értékelje újra az előzetes feltételrendszereket, 
biztosítsa azok összhangját az európai szemeszterrel, határozzon meg mérhető célokat 
tartalmazó, egyértelmű értékelési kritériumokat, és a programozási időszak során 
követelje meg az előzetes feltételrendszerek betartását; 

• fejlessze tovább az eredményességi tartalékot egy eredményorientáltabb, a forrásokat a 
jó eredményeket elért programokhoz átcsoportosító eszközzé, amely jutalmazza a jó 
teljesítményt; 

• használjon olyan eszközt, amely jobban kimutatja a hosszú távú infrastrukturális 
beavatkozások tényleges teljesítményét;  

• vizsgálja felül a kifizetések felfüggesztésére és a pénzügyi korrekciókra vonatkozó 
feltételeket, hogy az alulteljesítést könnyebben, már korai szakaszban kezelni lehessen.  

 

A 15/2017. sz., „Előzetes feltételrendszerek és eredményességi tartalék a kohéziós politika 
területén: innovatív, de még nem eredményes eszközök” c. különjelentés 23 uniós nyelven 
elérhető a Számvevőszék weboldalán (eca.europa.eu). 

 

 

 


