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GLOSSZÁRIUM ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

Beruházási prioritásnak az európai uniós hozzájárulás uniós szinten meghatározott, az ERFA, 

a KA és az ESZA egy-egy konkrét tematikus célkitűzéséhez kapcsolódó preferált területét 

nevezzük. 

A célértékek a Bizottság felé 2023. december 31-ig igazolt outputok, a teljesítendő 

eredmények és a kiadások értékét fejezik ki. A programozási időszak lezárásakor, 2025-ben 

kerül majd értékelésre, hogy ezek a célértékek teljesültek-e, és ha igen, milyen mértékben. 

Az előzetes feltételrendszer a CPR-ben előre meghatározott kritériumokon alapuló olyan 

feltételek rendszere, amelyek betartása alapvető fontosságú az esb-alapok hatálya alá 

tartozó uniós források eredményes és hatékony felhasználásához. A 2014–2020-as 

programozási időszakban az ERFA, a KA és az ESZA operatív programjainak kidolgozása során 

a tagállamoknak értékelniük kell e feltételek teljesülését. Amennyiben a feltételek nem 

teljesültek, akkor azok 2016. december 31-ig történő teljesítéséhez cselekvési terveket 

kellett készíteniük. 

Az eredmény egy ok-okozati összefüggésből – közvetlenül vagy közvetve – fakadó mérhető 

következmény. A közpolitikák terén az eredmény-alapú megközelítés arra az elvre épül, hogy 

az állami és uniós beavatkozásoknál a hangsúly inkább az eredményeken, semmint a 

tevékenységeken vagy a folyamatok irányításán legyen. A kohéziós politika terén az 

„eredmény” kifejezés általában végeredményekre és hatásokra utal. 

Az eredményességi felülvizsgálat során megvizsgálják a programok részcéljainak teljesítését 

a prioritások szintjén, a 2019-ben a tagállamok által benyújtott éves végrehajtási jelentésben 

bemutatott információk és értékelések alapján. 

Az eredményességi tartalék rendszerint 6%-át teszi ki a „Beruházás a növekedésbe és 

munkahelyteremtésbe” célkitűzés keretében az ERFA-hoz, ESZA-hoz és KA-hoz, valamint az 

EMVA-hoz és az ETHA-rendelettel összhangban a megosztott irányítás keretében 

finanszírozott intézkedésekhez rendelt forrásoknak. Ezek a források a programok részét 

képezik, azonban a 2019-es eredményességi felülvizsgálat kimenetelére is figyelemmel 

véglegesen célhoz rendelik vagy átcsoportosítják azokat. 



5 

 

Az eredményességmérési keret a tagállamok által egy operatív program minden egyes 

prioritási tengelye tekintetében kiválasztott mutatókészletre meghatározott 

mérföldkövekből és célértékekből áll; kivételt képeznek ez alól a kkv-kezdeményezés 

keretében támogatott technikai segítségnyújtási prioritási tengelyek és programok. 

Az európai strukturális és beruházási (esb-) alapok öt különálló alapból állnak, amelyek 

támogatják az Unió-szerte történő intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós 

stratégiájának megvalósítását, valamint az egyes alapokhoz kapcsolódó küldetéseket, a 

többéves pénzügyi keret hétéves költségvetési időszakára meghatározott szakpolitikai 

keretek között. Ez az öt alap a következő: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai 

Szociális Alap (ESZA), Kohéziós Alap, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és 

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA). 

Az európai szemeszter az uniós tagállamok közötti szakpolitikai koordinációs ciklus, 

amelynek célja a tagállami költségvetési, fiskális és gazdaságpolitikák közelítése az uniós 

célkitűzésekhez és prioritásokhoz. Az európai szemeszter keretében a Tanács ajánlásokat 

fogalmaz meg a tagállamok számára, hogy milyen strukturális reformokat hajtsanak végre, és 

hogyan előzzék meg a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányt. 

A főbb végrehajtási lépések olyan meghatározott köztes szakaszok a műveletek 

végrehajtásában, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a beruházási prioritás tekintetében előírt 

célértékeket 2023-ig el lehessen érni. Ezeket kizárólag az eredményességmérési keret 

céljaira lehet felhasználni, és az outputok megvalósításához szükséges különböző 

végrehajtási szakaszokra vonatkozhatnak, például a projektek kiválasztására vagy a 

nagyprojektek jóváhagyására. 

Hatás alatt a beavatkozás befejezése után egy bizonyos idő elteltével megfigyelhető 

hosszabb távú társadalmi-gazdasági következményeket értjük, amelyeket a beavatkozás a 

közvetlen célcsoportjára vagy más, közvetett célcsoportokra gyakorolt (pl. a 

munkanélküliség csökkenése, a vízminőség javulása stb.). 

Az inputok egy szakpolitika, program vagy projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi, 

emberi, anyagi, szervezeti vagy szabályozási eszközök. 
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A közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 

Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra 

és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 

megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 

Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet1

A mérföldkövek köztes célok, amelyek közvetlenül kapcsolódnak valamely beruházási 

prioritás tekintetében meghatározott egyedi célkitűzés eléréséhez. Ezeket 2018. 

december 31-ig kell elérni; értékelésükre 2019-ben kerül sor. 

. 

Az operatív program határozza meg egy tagállam vagy régió prioritásait és konkrét 

célkitűzéseit, valamint azt, hogy az esb-alapokból származó forrásokat (uniós és tagállami 

köz-, illetve magán társfinanszírozás) miként használják fel az adott – jelenleg hétéves – 

időszakban projektek finanszírozására. Ezeknek a projekteknek hozzá kell járulniuk az 

operatív program prioritási tengelyének szintjén meghatározott bizonyos számú célkitűzés 

teljesüléséhez. Az operatív programot a tagállam készíti el, és azt az uniós költségvetésből 

történő kifizetések folyósítása előtt a Bizottságnak jóvá kell hagynia. Az operatív 

programokat csak a tárgyidőszakban, csak mindkét fél egyetértésével lehet módosítani. 

Az országspecifikus ajánlások a tagállamokhoz intézett, olyan strukturális nehézségekhez 

kapcsolódó tanácsi ajánlások, amelyeket célszerű a közvetlenül az esb-alapok hatálya alá 

tartozó többéves beruházások révén kezelni, az egyes alapokra vonatkozó rendeletekben 

foglaltak szerint. Az ajánlások az uniós tagállamok költségvetési, makrogazdasági és 

strukturális reformokra vonatkozó terveinek bizottsági elemzésén alapulnak és a következő 

12–18 hónapra vonatkoznak. Ezeket az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 

121. cikke (2) bekezdésének és 148. cikke (4) bekezdésének megfelelően a Tanács fogadja el. 

                                                      

1 HL L 347., 2013.12.20., 320. o. 
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Output mindaz, amit a beavatkozásra fordított forrásoknak köszönhetően előállítottak vagy 

megvalósítottak (pl. munkanélküli fiataloknak nyújtott képzés, megépült szennyvíztisztítók 

száma vagy elkészült utak km-ben megadott hossza stb.). 

A partnerségi megállapodások az Európai Bizottság és az egyes tagállamok között a 2014–

2020-as programozási időszakra hatályba lépett megállapodások. Ezek kifejtik, hogy a 

tagállami hatóságok hogyan tervezik felhasználni az európai strukturális és beruházási alapok 

által nyújtott finanszírozást, és felvázolják az egyes országok stratégiai céljait és beruházási 

prioritásait, összekapcsolva azokat az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó 

Európa 2020 stratégia általános céljaival. Szerepel a megállapodásokban többek között egy 

összefoglalás az alkalmazandó előzetes feltételrendszer teljesülésének értékeléséről és – 

nemteljesülés esetén – a meghozandó intézkedésekről, a felelős szervekről és ezen 

intézkedések végrehajtásának menetrendjéről, valamint az eredményességmérési keret 

működésében a konzisztencia biztosítását szolgáló módszerek és mechanizmusok leírása. Az 

egyes megállapodásokat a Bizottsággal folytatott párbeszéd keretében az érintett tagállam 

dolgozza ki és a Bizottság fogadja el. 

A tematikus célkitűzések a partnerségi megállapodások strukturáló elemei. Az európai 

strukturális és befektetési alapok által támogatandó, jogszabályok által előre meghatározott 

célkitűzésekről van szó. A tematikus célkitűzések összefüggést teremtenek az uniós szintű 

stratégiai célkitűzésekkel. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az előzetes feltételrendszer és az eredményességi tartalék mint a kohéziós kiadások 

felhasználását eredményesebbé tevő eszközök 

I. Az ellenőrzés két olyan konkrét eszközt vizsgált meg, amelyeket a 2014–2020-as 

programozási időszakban vezettek be azzal a céllal, hogy eredményorientáltabbá tegyék a 

kohéziós kiadásokat: ezek az eszközök az előzetes feltételrendszer és az eredményességi 

tartalék. Míg az előbbi a program végrehajtásának megkezdése előtt, de legkésőbb 2016 

végéig teljesítendő bizonyos feltételeket határoz meg, addig az utóbbi azt írja elő az esb-

alapokból finanszírozott programok többségénél, hogy különítsék el az egyes tagállamok 

számára az összes forrás 6%-át, és azt a 2019-es eredményességi felülvizsgálat kimenetelétől 

rendeljék véglegesen célhoz vagy csoportosítsák át. 

Hogyan végeztük az ellenőrzést?  

II. Azt igyekeztünk meghatározni, hogy eredményesen használták-e fel az előzetes 

feltételrendszereket, valamint az eredményességmérési keretet és az eredményességi 

tartalékot annak ösztönzésére, hogy a tagállamok hatékonyabban használják fel a forrásokat 

a kohézió területén a 2014–2020-as programozási időszakban. Ellenőrzésünk a 2013 

decemberétől 2017 februárjáig terjedő időszakra vonatkozott. 

III. Ez az ellenőrzés kiegészíti a 2/2017. sz. különjelentést, amely a Bizottság által a 

partnerségi megállapodásokról és programokról folytatott tárgyalásokkal foglalkozik. 

Megállapításaink 

IV. Az előzetes feltételrendszerek innovációt jelentenek a kohéziós politikában. 

Összességében azt állapítottuk meg, hogy egységes keretrendszerrel szolgáltak annak 

értékeléséhez, hogy a tagállamok készen álltak-e az uniós alapoknak a 2014–2020-as 

programozási időszak kezdetén történő végrehajtására. Az viszont nem egyértelmű, hogy ez 

ténylegesen mennyiben vezetett változásokhoz helyi szinten. A Bizottság nem élt azzal a 

lehetőséggel, hogy előzetes feltételrendszerek nemteljesítése esetén a program 

elfogadásakor felfüggessze a kifizetéseket. 2016 végéig a tagállamok által az előzetes 

feltételrendszerek teljesítése érdekében elfogadott több mint 700 cselekvési terv mintegy 
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feléről jelentették, hogy végrehajtották azokat. Ezek a végre nem hajtott cselekvési tervek az 

ERFA, a KA és az ESZA kiadások legfeljebb 27%-át érintik. A program elfogadása után a CPR 

nem írja elő, hogy a Bizottság függessze fel a kifizetéseket azelőtt, hogy a tagállamok 

beszámolnának az előzetes feltételrendszerek teljesítéséről az éves végrehajtási 

jelentéseikben (2017. június 30-ig) vagy előrehaladási jelentéseikben (2017. augusztus 31-ig). 

V. Véleményünk szerint továbbá nem valószínű, hogy a 2014–2020-as időszakban az 

eredményességmérési keretnek és az eredményességi tartaléknak köszönhetően jelentős 

mértékben az eredményesebb programokhoz csoportosítsák át a kohéziós kiadásokat. 

Átcsoportosításra különösen ugyanazon tagállamok programjain belül, illetve programjai 

között kerül majd sor. Miközben az ERFA-, KA- és ESZA-források 6%-át elkülönítették az 

eredményességi tartalékra, a tartalékot magát úgy tervezték meg, hogy az kevéssé ösztönzi 

az operatív programok eredményorientáltabbá tételét, mivel jórészt kiadásokon és 

outputokon alapul. Ráadásul a kiegészítő támogatást akkor is véglegesen célhoz rendelik, ha 

a mérföldköveket 2018-ig nem érik el teljes mértékben, és ezt a támogatást legfeljebb a 

tagállamon belül lehet átcsoportosítani. Helyes irányba tett lépésnek tekinthető az az 

újonnan bevezetett eszköz, hogy alulteljesítés esetén fel lehet függeszteni a kifizetéseket, 

valamint pénzügyi korrekciókat lehet végezni, ezek azonban korlátozó feltételekhez vannak 

kötve, és ezért nem valószínű, hogy a gyakorlatban alkalmaznák őket. 

Ajánlásaink 

VI. Megítélésünk szerint egyik eszközt illetően sem lenne költséghatékony megoldás, ha a 

jelenlegi, 2014–2020-as időszakban szabályozási változásokat vezetnének be. Mindazonáltal 

arra buzdítjuk a tagállamokat, hogy fejezzék be az elfogadott cselekvési tervek végrehajtását, 

illetve a Bizottságot, hogy értékelje azokat, és törekedjenek valamennyi előzetes 

feltételrendszer teljesítésére. Emellett a pénzpazarlás elkerülése érdekében a lehető 

legnagyobb mértékben alkalmazni kell az eredményességi tartalékra vonatkozó meglévő 

rendelkezéseket. 

VII. Ajánlásaink ezért a 2020 utáni időszakra vonatkoznak, amelynek során, ha mindkét 

eszközt fenntartják, akkor meg kell őket erősíteni, hogy nagyobb valószínűséggel tudjanak 
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hozzájárulni a kohéziós kiadások eredményesebb felhasználásához. Ezért a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó jogalkotási javaslata készítésekor a Bizottság: 

- 1. ajánlás:

a) 2014–2020 tekintetében értékelje újra mindegyik előzetes feltételrendszer 

relevanciáját és hasznosságát, számolja fel az átfedéseket, és csak azokat tartsa 

meg, amelyek tényleges hatással vannak a szakpolitikai célkitűzések elérésére; 

 fejlessze tovább az előzetes feltételrendszereket mint annak értékelésére 

szolgáló eszközt, hogy a tagállamok mennyire állnak készen az uniós alapok 

végrehajtására, és különösen 

b) a 2020 utáni időszakra vonatkozóan biztosítsa az előzetes feltételrendszerek 

összhangját az európai szemeszterrel; 

c) határozzon meg lehetőség szerint mérhető célokat tartalmazó, egyértelmű 

kritériumokat annak biztosítására, hogy az elérendő célok értelmezése egységes 

legyen; 

d) a programozási időszak során követelje meg az előzetes feltételrendszerek 

betartását és alkalmazását, és a potenciális adminisztratív terhelést is figyelembe 

véve kövesse azt nyomon. 

- 2. ajánlás:

(a) a levont tanulságok alapján az eredményességi tartalékot a jó teljesítményt jobban 

előmozdító és jutalmazó eszközzé fejlesszék tovább, miközben az operatív 

programok tegyék világossá, hogy mit szándékoznak elérni a kiegészítő 

támogatással; 

 a 2020-at követő időszakra nézve mérlegelje az eredményességi tartalék 

eredményorientáltabb, a forrásokat a jó eredményeket elért programokhoz rendelő 

eszközzé történő átalakítását, és mérlegelje elsősorban az arra vonatkozó javaslatok 

benyújtását, hogy 

(b) szélesebb körben alkalmazzák a közvetlen eredménymutatókat, és a főbb 

végrehajtási lépéseket tegyék olyan eszközzé, amely az eredményesség 
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értékelésekor jobban kimutatja a hosszú távú infrastrukturális beavatkozások 

tényleges teljesítményét; 

(c) a források megfelelő felhasználását előmozdító ösztönzők további növelése céljából 

vizsgálják felül a kifizetések felfüggesztésére és a pénzügyi korrekciókra vonatkozó 

feltételeket, hogy az alulteljesítést könnyebben, már korai szakaszban kezelni 

lehessen. 
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BEVEZETÉS 

Az eredményességi szemlélet a Bizottság egyik fő prioritása a 2014–2020-as időszakban 

1. Az európai strukturális és beruházási (esb-) alapok az Európai Unió GDP-jének kevesebb 

mint 0,4%-át teszik ki, de jelentős hatást gyakorolnak számos tagállam gazdaságára. Az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap (KA) és az Európai Szociális Alap 

(ESZA) 349,4 milliárd eurót tesz ki a 2014–2020-as időszakban, és az esb-alapok 75%-át 

képviseli. A 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó friss bizottsági adatok szerint 

kilenc olyan tagállam van, ahol az ERFA és a KA kiadásai az állami tőkekiadások több mint 

30%-ának feleltek meg. Négy tagállamban (Magyarország, Litvánia, Szlovákia és Lettország) 

még az összes közberuházás felét is meghaladják2

2. A 2014–2020-as időszakban a Bizottság ezt a két eszközt alkalmazhatja annak 

ösztönzésére, hogy a tagállamok hatékonyabban használják fel a forrásokat a kohézió 

területén, és hogy az uniós források felszabadítása attól függjön, hogy a tagállamok eleget 

tesznek-e bizonyos követelményeknek az esb-alapok végrehajtása során:  

. Ezért olyan fontos e pénzeszközök lehető 

legjobb felhasználása. 

- előzetes feltételrendszer; 

- eredményességmérési keret és eredményességi tartalék. 

3. E két konkrét eszköz része egy átfogóbb, a kohéziós kiadások eredményorientáltságának 

megerősítésére irányuló intézkedéscsomagnak. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó közös 

rendelkezésekről szóló rendelet (CPR), amely meghatározza az összes esb-alapra érvényes 

szabályt, a következőket is előírja3

- a finanszírozásnak az Európa 2020 stratégiából eredeztetett tematikus célkitűzésekre és 

beruházási prioritásokra való összpontosítása; 

:  

                                                      

2  SWD(2016) 318 final, 2016.9.19., „A 2007 és 2013 közötti ERFA és Kohéziós Alap utólagos 
értékelése”. 

3 A 1303/2013/EU rendelet. 
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- a beavatkozási logika strukturáltabb alkalmazása a programozás során, a beruházási 

igények azonosításával és a szándékolt hosszú távú eredmények pontosításával kezdve; 

- teljesítménymutatók egységesebb és átfogóbb alkalmazása az ezen eredmények felé 

történő előrehaladás mérésére. 

4. Ezzel a három szemponttal már foglalkozott „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” című 2/2017. sz. különjelentésünk. 

Előzetes feltételrendszerek: minimumkövetelmények meghatározása a programok 

végrehajtásának kezdeti szakaszában 

5. Az előzetes feltételrendszerek megkövetelik a tagállamoktól, hogy az operatív 

programok végrehajtása előtt megvalósítsanak bizonyos feltételeket4. Az I. melléklet

- hét általános előzetes feltételrendszer. Ezek az uniós jog alkalmazásának és 

végrehajtásának megerősítésére irányulnak (pl. a közbeszerzésekkel, állami 

támogatásokkal, megkülönböztetésmentességgel kapcsolatban). Különböző ágazatokra 

és szakpolitikákra alkalmazandók minden uniós tagállamban; 

 

felsorolja mind a 36 előzetes feltételrendszert. Az előzetes feltételrendszereknek két típusa 

van: 

- 29 tematikus előzetes feltételrendszer. Összességében ezek mintegy 2700 alkalommal 

voltak alkalmazandók az ERFA, a KA és az ESZA különböző operatív programjaiban, mivel 

kiválasztott beruházási prioritásokhoz kapcsolódtak a 2014–2020-as esb-alapok 11 

tematikus célkitűzésén belül5

                                                      

4  Az 1303/2013/EU rendelet 19. cikke. 

. 

5 A 2014–2020-as esb-alapok programjai célkitűzéseinek áttekintését a 2/2017. sz. 
különjelentésünk II. melléklete tartalmazza. 
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6. Amikor a 2014–2020-as programozási időszak során előkészítették partnerségi 

megállapodásaikat és operatív programjaikat, a tagállamoknak a CPR-ben meghatározott 

közös kritériumkészlet6

7. A Bizottság a partnerségi megállapodásokról és az operatív programokról folyó 

tárgyalások során szintén a CPR-ben meghatározott kritériumok alapján értékeli a 

tagállamok által az előzetes feltételrendszerek alkalmazhatóságáról és teljesítéséről 

benyújtott információkat

 alapján meg kellett vizsgálniuk, hogy az operatív programjaik 

beruházási prioritásain belül követett célkitűzésekre alkalmazni kell-e valamelyik előzetes 

feltételrendszert. Ezután a tagállamoknak meg kellett határozniuk, hogy ezek az előzetes 

feltételrendszerek teljesültek-e Ezt az önértékelést a Bizottságnak jóváhagyásra benyújtott 

partnerségi megállapodásban és operatív programokban dokumentálják. 

7. Emellett a Bizottság 2013 márciusában iránymutatást adott ki a 

tagállami hatóságokkal a partnerségi megállapodásokat és operatív programokat 

megtárgyaló munkatársai számára az előzetes feltételrendszerekről8

8. Azon előzetes feltételrendszerek tekintetében, amelyeket a partnerségi megállapodás, 

illetve operatív program Bizottsághoz történő benyújtásának időpontjáig nem teljesítettek, a 

tagállamoknak fel kell sorolniuk a meghozandó intézkedéseket, és meg kell adniuk az 

említett intézkedések végrehajtásának menetrendjét és a felelős szerveket (cselekvési terv). 

Az operatív program elfogadásakor a Bizottság ezen intézkedések megvalósításától függően 

részben vagy egészben felfüggesztheti az operatív program megfelelő beruházási 

prioritásaira folyósított időközi kifizetéseket. 

. Az iránymutatás 

végleges változata 2014 februárjában lett elérhető. 

9. Ezeket a cselekvési terveket 2016. december 31-ig kellett megvalósítani9. A 

tagállamoknak legkésőbb a 2017. június 30-ig benyújtott éves végrehajtási jelentésükben10

                                                      

6 Az 1303/2013/EU rendelet XI. mellékletének II. része. 

 

7  Az 1303/2013/EU rendelet 19. cikkének (3) bekezdése. 

8 Európai Bizottság: Belső iránymutatás az esb-alapokra vonatkozó előzetes feltételrendszerekről, 
I. rész; Iránymutatás az európai strukturális és beruházási alapokról, II. rész. 

9  Az 1303/2013/EU rendelet 19. cikke. 
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vagy a 2017. augusztus 31-én esedékes előrehaladási jelentésekben11 be kell számolniuk az 

előzetes feltételrendszerük állapotáról. Ha egy tagállam 2016. december 31-ig nem teljesíti 

az előzetes feltételrendszert, a Bizottság felfüggesztheti az adott operatív program 

prioritásaira nyújtott időközi kifizetéseket12

10. Az előzetes feltételrendszerek CPR-ben meghatározott nagyságrendjéről és hatóköréről 

intenzív tárgyalásokat folytatott a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács a 2014–2020-

as programozási időszakra vonatkozó jogalkotási csomagról folyó tárgyalások keretében. A 

tárgyalások 2012 júliusában kezdődtek meg (a Bizottság 2011. októberi jogalkotási 

javaslatával kapcsolatban) és 2013 decemberében zárultak le. 

. 

11. A tárgyalások során megállapodtak abban, hogy az előzetes feltételrendszerek csak a 

kohéziós politika végrehajtásához szorosan kapcsolódó kérdésekre vonatkoznak. Arról is 

döntöttek, hogy a tagállamoknak csak akkor kell értékelniük az előzetes feltételrendszerek 

alkalmazhatóságát, ha uniós hozzájárulásban részesülnek13

12. Az előzetes feltételrendszerek teljesítésének menetrendjéről az 

. 

1. ábra

Eredményességmérési keret és eredményességi tartalék: az uniós források egy részének 

célhoz rendelése a 2019-es eredményességi felülvizsgálat kimenetelétől függ 

 ad áttekintést. 

13. A tagállamoknak a hozzájuk rendelt uniós finanszírozás egy részét el kell különíteniük az 

esb-alapok számára létrehozott eredményességi tartalékba. Ezt a tartalékot a 2019-ben, az 

eredményességmérési keretrendszerben szereplő mutatók alapján végzendő 

eredményességi felülvizsgálat kimenetelétől függően véglegesen célhoz rendelik és esetleg 

át is csoportosítják. 

                                                                                                                                                                      
10  Az 1303/2013/EU rendelet 111. cikke. 

11  Az 1303/2013/EU rendelet 52. cikke. 

12  Az 1303/2013/EU rendelet 19. cikkének (5) bekezdése. 

13  Az 1303/2013/EU rendelet 19. cikkének (1) bekezdése. 
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14. A 2014–2020-as eredményességi tartalék a „Beruházás a növekedésbe és 

munkahelyteremtésbe” célkitűzéshez régiókategóriánként rendelt ERFA-, ESZA- és KA-

források 6%-ának felel meg, bizonyos kivételekkel14

- az ESZA alá tartozó ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

. Ez a tartalék az operatív program egyedi 

prioritási tengelyeire elkülönített összeg 5%-a és 7%-a között mozoghat. A CPR értelmében 

azonban nem képeznek eredményességi tartalékot a következő prioritási tengelyekre: 

15

- technikai segítségnyújtás; 

; 

- a kkv-kezdeményezésnek szentelt négy program16

15. Az európai területi együttműködésre szintén nem kell létrehozni eredményességi 

tartalékot. 

. 

                                                      

14  Az 1303/2013/EU rendelet 20. és 22. cikke. 

15 Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről további információk találhatók az 5/2017. sz. 
különjelentésünkben („Ifjúsági munkanélküliség – hoztak változást az uniós szakpolitikák? Az 
ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés értékelése” (http://eca.europa.eu). 

16  Az 1303/2013/EU rendelet 39. cikke. 
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1. ábra. Az előzetes feltételrendszerek teljesítésének menetrendje a 2014–2020-as programozási időszakban 

 

* Az alaponként egynél több operatív programmal rendelkező tagállamok esetében. 

** Az alaponként csak egy operatív programmal rendelkező tagállamok esetében. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a CPR rendelkezései alapján. 

A programozási időszak kezdete
Az utolsó operatív 
program elfogadása

A cselekvési tervek 
végrehajtásának határideje

A cselekvési tervek teljesítéséről az éves 
végrehajtási terv vagy az előrehaladási 
jelentés útján történő beszámolás 
határideje 2017-ben

A partnerségi 
megállapodásoknak és az 
operatív programoknak 
tájékoztatniuk kell az előzetes 
feltételrendszerek 
alkalmazhatóságáról és 
teljesítéséről. A 
dokumentumoknak 
ismertetniük kell a 
meghozandó intézkedéseket, a 
felelős szerveket és a nem 
teljesített előzetes 
feltételrendszerekhez 
kapcsolódó intézkedések 
végrehajtásának menetrendjét. 

A programozási időszak kezdete 
2014–2020

A cselekvési tervek végrehajtásának és 
teljesítésének határideje

Az előzetes 
feltételrendszerek 
teljesítésére 
vonatkozó cselekvési 
tervek végrehajtása.

A tagállamok beszámolása a 
cselekvési tervek 
teljesítéséről.

A Bizottság felfüggesztheti az operatív 
programok érintett prioritásainak javára 
történő időközi kifizetéseket. 

A 2014–2020-as 
programozási 
időszak vége

2020

A 2014–2020-as 
programozási időszak 
végrehajtásának vége

20232017. június 30.*/augusztus 31.**2016. december 31.2015. december2014. január

A Bizottság egy operatív program elfogadásakor dönthet úgy, hogy felfüggeszti a releváns prioritás javára történő 
összes időközi kifizetést vagy azok egy részét az ahhoz szükséges intézkedések teljesítésétől függően, hogy az érintett 
prioritás keretében kitűzött egyedi célkitűzések hatékony és eredményes elérése ne szenvedjen jelentős sérelmet 

Emellett az alkalmazandó előzetes feltételrendszer teljesítését célzó intézkedések végrehajtásának elmulasztása is 
alapot ad arra, hogy a Bizottság felfüggessze az adott program prioritásainak javára történő időközi kifizetéseket. 



18 

 

16. A program végrehajtásában elért haladást háromféle típusú teljesítménymutatóval 

lehet nyomon követni17

- az egyes prioritási tengelyekhez rendelt források felhasználását mérő pénzügyi mutatók; 

:  

- az operatív program beruházási prioritásai alapján előírt intézkedések végrehajtását 

mérő output-mutatók; 

- az operatív programok egyedi célkitűzéseinek elérését mérő eredménymutatók. 

17. Az operatív programnak minden egyes prioritási tengely (a technikai segítségnyújtási 

tengelyek és a kkv-kezdeményezésnek szentelt operatív programok kivételével) tekintetében 

meg kell határoznia egy eredményességmérési keretet, amely az operatív programokban 

már meghatározott mutatókészletből18

18. Ha nem állapíthatóak meg olyan output-, illetve eredménymutatók, amelyeket 2019-ig 

mérni lehet, akkor az operatív programok mindegyik eredményességmérési keretre főbb 

végrehajtási lépéseket határozhatnak meg

 és szükség esetén a főbb végrehajtási lépésekből áll. 

A tagállamoknak az eredményességmérési keretben szereplő minden egyes 

teljesítménymutató és főbb végrehajtási lépés tekintetében (2018. decemberig elérendő) 

mérföldköveket és (2023. decemberig elérendő) célértékeket kell meghatározniuk. 

19

19. 2019-ben véglegesen célhoz rendelik az eredményességi tartalékot azon operatív 

programok és prioritások tekintetében, amelyek elérték mérföldköveiket, illetve teljesítették 

a főbb végrehajtási lépéseiket. Amennyiben ez nem áll fenn, a tartalékot át lehet 

csoportosítani ugyanazon operatív program más prioritásaihoz, illetve más olyan operatív 

. Ilyen végrehajtási lépés lehet például a 

kiválasztott vagy jóváhagyott projektek száma, vagyis olyan mutatók, amelyek tükrözik, hogy 

a program végrehajtása megkezdődött vagy folyamatban van. 

                                                      

17 A 2/2017. sz. különjelentés 94–120. bekezdése. 

18  Az 1303/2013/EU rendelet 22. és 96. cikke és II. melléklete. 

19 Az 1303/2013/EU rendelet II. melléklete és a 215/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
5. cikke. 
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programokhoz, amelyek elérték mérföldköveiket. A Bizottság akkor is felfüggesztheti az 

időközi kifizetéseket egy adott prioritás tekintetében, ha egyértelműen azonosított 

végrehajtási hiányosságok miatt súlyos mulasztás történt, és nem sikerült elérni az 

elfogadott mérföldköveket. A Bizottság hasonlóképpen pénzügyi korrekciókat is alkalmazhat 

egy adott prioritás tekintetében, ha súlyos mulasztás történt, és 2023 végéig nem sikerült 

elérni az elfogadott mérföldköveket20

AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZERE 

. Ennek az intézkedésnek a végrehajtási zárójelentések 

vizsgálatán kell alapulnia, amelyeket az ERFA-, KA- és az ESZA-programok tekintetében csak 

2025 februárjában fognak benyújtani. 

20. Az ellenőrzés során azt vizsgáltuk, hogy eredményesen használták-e fel az előzetes 

feltételrendszereket, valamint az eredményességmérési keretet és az eredményességi 

tartalékot annak ösztönzésére, hogy a tagállamok hatékonyabban használják fel a forrásokat 

a kohézió területén a 2014–2020-as programozási időszakban. 

21. E jelentés céljából többek között a következő ellenőrzési tevékenységeket végeztük el:  

- az előzetes feltételrendszerrel és az eredményességmérési kerettel (így az 

eredményességi tartalékkal is) kapcsolatos szabályozási rendelkezések felülvizsgálata; 

- a Bizottság és a tagállamok igazoló dokumentumainak monitoringadatai alapján annak 

vizsgálata, hogy 2016. december 31-én milyen volt az állapota az előzetes 

feltételrendszerek és a megfelelő cselekvési tervek végrehajtásának; 

- öt partnerségi megállapodásnak, valamint az ERFA és az ESZA 14 operatív programjának 

mélyreható elemzése, valamint kiegészítő információk arról, hogy a tagállamok hogyan 

végezték el az előzetes feltételrendszerek alkalmazhatóságának és teljesítésének 

önértékelését; 

                                                      

20 Az 1303/2013/EU rendelet 22. cikke és a 215/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 69., 
2014.3.8., 65. o.). 
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- az eredményességmérési keret elemzése, beleértve az említett operatív programok 

outputmutatóira meghatározott mérföldköveket és célértékeket, valamint annak 

elemzése, hogy a keret miként befolyásolja az eredményességi tartalék célhoz 

rendelésének feltételeit; 

- a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság és a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a 

Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának több mint 50 munkatársával, valamint a 

tagállamok és brüsszeli állandó képviseleteik több mint 40 tisztségviselőjével készített 

interjúk; 

- konzultáció az Európai Unió regionális, strukturális és kohéziós politikája, illetve a 

teljesítményalapú költségvetés szakértőivel, valamint tagállami szakértőkkel és a 

tagállamok állandó uniós képviseleteinek munkatársaival. 

22. Az ERFA és az ESZA megvizsgált 14 operatív programja öt tagállamot érintett 

(Spanyolország, Írország, Horvátország, Lengyelország és Románia). Ezenkívül két operatív 

program kapcsán tanulmányutat tettünk Dániában. Elemzésünk középpontjában az 1. és a 8. 

tematikus célkitűzés állt („A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése”, 

illetve „A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás 

támogatása”). Elsősorban azért választottuk ezt a két tematikus célkitűzést, mert az összes 

tagállam között elosztott források közül ezek kapták a legmagasabb összegeket, az ERFA (1. 

tematikus célkitűzés) és az ESZA (8. tematikus célkitűzés) keretében. 

23. Figyelembe vettük az előzetes feltételrendszerek által az európai strukturális és 

beruházási alapokban nyújtott hozzáadott értékről szóló bizottsági dokumentumot21

24. Az ellenőrzés a 2013 decemberétől 2017 februárjáig terjedő időszakra vonatkozott; 

ekkor kaptuk meg a Bizottságtól az előzetes feltételrendszerek teljesítéséről szóló, a 

tagállamok által februárig megküldött adatokat. Figyelembe vettük ezenkívül a Bizottság 

információit arról, hogy 2017 szeptember közepéig a tagállamok miről számoltak be az 

. 

                                                      

21  SWD(2017) 127 final, 2017.3.31. 
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előzetes feltételrendszerek teljesítése kapcsán az éves végrehajtási jelentéseikben és 

előrehaladási jelentésükben 2017. június 30-ig, illetve 2017. augusztus 31-ig. 
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ÉSZREVÉTELEK 

Az előzetes feltételrendszerek egységes keretrendszerrel szolgáltak annak értékeléséhez, 

hogy a tagállamok készen álltak-e a kohéziós politika végrehajtására; nem egyértelmű 

viszont, hogy ez mennyiben vezetett tényleges helyi szintű változásokhoz 

25. Az előzetes feltételrendszereknek segíteniük kell az esb-alapok eredményes tagállami 

végrehajtásának biztosítását, amennyiben egy sor 2016 végéig teljesítendő feltételt 

határoznak meg. Ez az eszköz egyben szorosabban összekapcsolja a kohéziós politikát az 

Európai Unió gazdasági kormányzásával. 

26. Megvizsgáltuk, hogy: 

- a tagállamok az operatív program elfogadásának időpontjában, illetve 2016 december 

31-én teljesítettnek tekintették-e az előzetes feltételrendszereket, és milyen előrelépést 

értek el a megfelelő cselekvési tervek végrehajtásában; 

- megalapozott volt-e a tagállamok által az előzetes feltételrendszerekről készített 

önértékelés, és megfelelő volt-e az előzetes feltételrendszerek nemteljesítése esetén 

követett bizottsági megközelítés; 

- a Bizottság által az előzetes feltételrendszerekről végzett értékelést eredményesen 

összehangolták-e az európai szemeszterrel és más információforrásokkal; 

- az előzetes feltételrendszerek 2016 utáni monitoringjával/értékelésével kapcsolatos 

szabályozási rendelkezések lehetővé teszik-e azt, hogy az előzetes feltételrendszereket 

2016 után is megfelelően lehessen alkalmazni. 

A tagállamok szerint a tematikus előzetes feltételrendszerek majdnem kétharmadát 2016 

vége előtt teljesítették 

27. A Bizottság monitoringadatai összességében azt mutatják, hogy a tagállamok szerint a 

tematikus előzetes feltételrendszerek mintegy 65%-át az operatív programok elfogadásának 

időpontjáig, illetve legkésőbb 2016. december 31-ig teljesítették. 
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28. A helyzet azonban jelentősen eltér az egyes előzetes feltételrendszereknél. Mint 

a 2. ábra

2. ábra. Az operatív program elfogadásának időpontjáig teljesített előzetes 
feltételrendszerek 

 mutatja, az elfogadás időpontjáig 29 tematikus előzetes feltételrendszer közül 8 az 

esetek kevesebb mint felében teljesült, a következő négy pedig az esetek kevesebb mint 

egynegyedében: 6.1. előzetes feltételrendszer: „Vízügy: vízdíj-megállapítási szakpolitika 

megléte”; 6.2. előzetes feltételrendszer: „Hulladékágazat: Gazdasági és környezeti 

szempontból fenntartható beruházások előmozdítása a hulladékágazatban”; 8.4. előzetes 

feltételrendszer: „Aktív és egészséges időskor”; 7.1. előzetes feltételrendszer: „Közlekedés: a 

közlekedési beruházásokra vonatkozó tervek vagy keretek megléte”. 

 

Forrás: Európai Számvevőszék, a CPR rendelkezései és az Infoview alkalmazásból származó bizottsági 
adatok alapján, 2016. december. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 08.2. Önfoglalkoztatás

 04.3. Megújuló energia

 08.6. Ifjúsági garancia (csak az ESZA)

 04.2. Kapcsolt energiatermelés

 10.3. Egész életen át tartó tanulás

 08.1. Foglalkoztatáshoz való hozzáférés (csak az ESZA)

 08.5. Munkavállalók ... alkalmazkodása (csak az ESZA)

 09.2. A romák befogadására vonatkozó stratégiai szakpolitika

 05.1. Kockázatértékelés

 10.2. Felsőoktatás

 10.1. Korai iskolaelhagyás

 08.3. Munkaerő-piaci intézmények

 10.4. Szakoktatás és -képzés

 09.1. Szegénységcsökkentési stratégia

 07.4. Intelligens energiaelosztó rendszerek

 03.1. Kkv-k

 1.2. Kutatási és innovációs infrastruktúra

 11.1. Igazgatási kapacitás

 02.2. Új generációs hozzáférési hálózatok

 2.1. Digitális növekedés

07.3. Közlekedés – egyéb közlekedési módok

 04.1 Energiahatékonyság

07.2. Közlekedés – vasút

 9.3. Egészségügy

 01.1. Kutatás és Innováció

 7.1: Közlekedés

 08.4. Tevékeny és egészséges időskor (csak az ESZA)

06.1. Környezetvédelem – víz

06.2. Környezetvédelem – hulladék



24 

 

A 2016 végéig nem teljesített előzetes feltételrendszerekre vonatkozó cselekvési tervek 

végrehajtása terén az előrelépés csekély, de a beszámolási határidők felé közeledve már 

lendületesebb volt 

29. A Bizottság monitoringadatai azt mutatják, hogy 2017 februárjáig a nem teljesített 

előzetes feltételrendszerekre vonatkozó több mint 700 cselekvési terv közel fele esetében a 

tagállami beszámolók szerint továbbra sem történt meg azok végrehajtása. 2017. 

szeptember közepén, miután megérkeztek a tagállamok éves végrehajtási jelentései és 

előrehaladási jelentései, a Bizottság szerint ez a helyzet már csak 58 ilyen cselekvési terv 

esetében áll fenn. 

30. Az előzetes feltételrendszerek teljesítése nem bizonyult könnyű feladatnak. 

A tagállamok három különböző típusú cselekvési tervet fogadtak el: országos szintű 

cselekvési terveket (azaz előzetes feltételrendszerenként egy horizontális cselekvési tervet 

minden operatív program tekintetében), programspecifikus cselekvési terveket (azaz 

operatív programonként egy-egy cselekvési tervet), valamint a két megközelítést vegyítő 

vegyes cselekvési terveket. Valamennyi uniós tagállam vonatkozásában a kohéziós politika 

terén összesen 761 cselekvési terv létezett. 

31. A legtöbb cselekvési terv a 7. általános előzetes feltételrendszerre („Statisztikai 

rendszerek és eredménymutatók” – 110 terv) és az 1.1. tematikus előzetes 

feltételrendszerre („Intelligens specializációra vonatkozó nemzeti vagy regionális stratégia” – 

93 terv) vonatkozott. Az 1.1. előzetes feltételrendszer például 20 tagállamban kapott „nem 

teljesített” értékelést, a 7. előzetes feltételrendszer pedig 19 tagállamban. 

32. A Bizottság monitoringadataira vonatkozó elemzésünk eredménye szerint 2017 

februárjáig e 761 cselekvési terv közül 380-ról (50%) nem jelentették, hogy 2016 végéig 

végrehajtották volna. A cselekvési tervek 2016. december 31-ig történő befejezésének 

vizsgálata szerint 703 cselekvési tervet hajtottak addig végre – amint arról a tagállamok 

2017. június 30-ig éves végrehajtási jelentéseikben, augusztus 30-ig pedig előrehaladási 

jelentésükben beszámoltak –: arányuk tehát 50%-ról 92%-ra emelkedett. 
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Az előrehaladás a közbeszerzésekre és az állami támogatásokra vonatkozó általános előzetes 

feltételrendszerek esetében a leglassúbb 

33. A Bizottság monitoringadatai azt mutatják, hogy 2017 februárjáig a Bizottság értékelése 

szerint valamennyi cselekvési tervet csupán öt tematikus előzetes feltételrendszer esetében 

hajtották végre, és egyetlen általános előzetes feltételrendszer esetében sem. Ezek az 

előzetes feltételrendszerek a 761 cselekvési tervből 17-re terjednek ki (ez kevesebb, mint 

3%). A következő előzetes feltételrendszerekről van szó: 4.2.: „A hő és a villamos energia 

nagy hatásfokú kapcsolt előállítását előmozdító intézkedések” (egy cselekvési terv); 4.3.: „A 

megújuló energiaforrások előállítását és elosztását előmozdító intézkedések” (két cselekvési 

terv); 7.4.: „Intelligens energiaelosztó, -tároló és -átviteli rendszerek kialakítása” (három 

cselekvési terv); 8.2.: „Önfoglalkoztatás, vállalkozás és vállalatalapítás” (egy cselekvési terv); 

9.1.: „A szegénység csökkentését célzó nemzeti stratégiai szakpolitikai keret megléte és 

végrehajtása” (10 cselekvési terv). 2017 szeptemberének közepéig a Bizottság szerint 16 

tematikus és 5 általános előzetes feltételrendszer esetében hajtották végre valamennyi 

cselekvési tervet. Ezek a feltételrendszerek 222 cselekvési tervre, vagyis a cselekvési tervek 

mintegy 30%-ára terjednek ki. 

34. Az összes kapcsolódó cselekvési terv végrehajtása terén az előrehaladás a 4. általános 

előzetes feltételrendszer („Közbeszerzés” – az 57 cselekvési tervből kettő) és az 5. általános 

előzetes feltételrendszer („Állami támogatás” – az 50 cselekvési tervből 1) esetében volt a 

leglassúbb. Emlékeztetni kell arra, hogy a kohéziós politikában észlelt szabálytalanságok két 

fő forrása az, hogy nem tartják be a közbeszerzésre és az állami támogatásra vonatkozó 

uniós és tagállami szabályokat22

                                                      

22 Az ezeken a területeken tapasztalható szabálytalanságok szintjének csökkentése érdekében 
hozott intézkedésekről további információ a 10/2015. sz. különjelentésben („Az uniós kohéziós 
kiadások terén nagyobb erőfeszítés lenne szükséges a közbeszerzési problémák kezelésére”) és 
a 24/2016. sz. különjelentésben („Jobban kell törekedni a kohéziós politikában alkalmazott 
állami támogatási szabályok megismertetésére és betartatására”) található 
(http://eca.europa.eu). 

. Alacsony befejezési arány jellemezte a következő előzetes 

feltételrendszereket is: 6.1. („Vízügy: vízdíj-megállapítási szakpolitika megléte”), 6.2. 

(„Hulladékágazat: Gazdasági és környezeti szempontból fenntartható beruházások 



26 

 

előmozdítása a hulladékágazatban”), 8.1. („Az aktív munkaerő-piaci intézkedéseket a 

foglalkoztatási iránymutatásokra figyelemmel dolgozzák ki és hajtják végre”) és 8.3. („A 

munkaerő-piaci intézmények modernizálása és erősítése”). A bizottsági monitoringadatokra 

vonatkozó elemzésünk szerint azonban 2017 februárja és szeptember közepe között 

jelentősen nőtt az olyan cselekvési tervek száma, amelyekről azt jelentették, hogy 

végrehajtásuk befejeződött; 761 intézkedés közül előbb 381, majd 703 (92%) volt ilyen. 

(lásd: 3. ábra

3. ábra. A nem teljesített előzetes feltételrendszerekre vonatkozó cselekvési tervek száma 
és helyzete az operatív program elfogadásának időpontjában és 2016. december 31-én, a 
tagállamok által a Bizottságnak 2017. szeptember közepéig jelentett adatok alapján 

). 

 

Forrás: Európai Számvevőszék, a DG REGIO és a DG EMPL által szolgáltatott adatok alapján. 
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A cselekvési tervek 2017 februárjára készültek el. A cselekvési tervek 2017. szeptember közepére készültek el. Folyamatban lévő cselekvési tervek A cselekvési tervek által érintett tagállamok száma
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2017 februárjáig csak három tagállam jelentette, hogy valamennyi cselekvési tervének 

végrehajtása befejeződött; számuk 2017 közepére 11-re nőtt 

35. A tagállamoktól 2017 februárjáig beérkezett információk alapján a Bizottság értékelése 

szerint csak három tagállam (Lettország, Litvánia és Finnország) hajtotta végre 2016 végéig 

valamennyi cselekvési tervét. Ugyanakkor tíz olyan tagállam volt (Bulgária, Írország, 

Görögország, Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Luxemburg, Magyarország, 

Szlovákia és Svédország), amely azt jelentette, hogy cselekvési terveinek kevesebb mint felét 

hajtotta végre. 2017. szeptember közepére azonban a Bizottság szerint 11 tagállam 

(Belgium, Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Hollandia, 

Portugália, Svédország, Szlovénia és Szlovákia) hajtotta végre valamennyi cselekvési tervét 

(lásd: 4. ábra). 
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4. ábra. A végrehajtott és nem végrehajtott cselekvési tervek száma tagállamonként 2016. 
december 31-én, a tagállamok által a Bizottságnak 2017. szeptember közepéig jelentett 
adatok alapján 

 

Megjegyzés: Az operatív programok elfogadásának időpontjáig két tagállam (Ausztria és Dánia) 
teljesítette valamennyi előzetes feltételrendszert, és ezért nem dolgozott ki cselekvési 
terveket. Olaszország esetében a cselekvési tervek nagy száma részben annak tudható be, 
hogy az általános előzetes feltételrendszerek esetében külön cselekvési terveket fogadtak el 
az egyes operatív programok szintjén, míg a tagállamok többsége horizontálisan kezelte 
ezeket a szempontokat. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a DG REGIO és a DG EMPL által szolgáltatott adatok alapján. 

36. Átlagosan 20 hónapig tartott, míg a tagállamok végrehajtották a cselekvési terveket és a 

Bizottság pedig elvégezte az értékelést (a 2017. szeptember közepéig végrehajtott 703 

cselekvési terv alapján, a Bizottság monitoringadatai szerint). A végrehajtás időtartama 

jelentősen eltért az egyes tematikus előzetes feltételrendszereknél, illetve a tematikus és 

általános előzetes feltételrendszerek között (lásd: 5. ábra
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A cselekvési tervek 2017 februárjára készültek el. A cselekvési tervek 2017. szeptember közepére készültek el. Folyamatban lévő cselekvési tervek

). 
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Az összes ERFA-, KA- és ESZA-finanszírozás mintegy 27%-a olyan tematikus célkitűzésekhez 

kapcsolódik, amelyek esetében azt jelentették, hogy 2017 februárjáig még nem hajtották 

végre az előzetes feltételrendszereket 

37. A Bizottság nem tudott adatokat szolgáltatni a cselekvési tervek által érintett 

finanszírozás összegéről. Ezért az olyan beruházási prioritásokhoz rendelt uniós források 

összegét, amelyek esetében az előzetes feltételrendszert nem teljesítették, a tematikus 

célkitűzésenként rendelkezésre álló pénzügyi információk alapján becsültük meg. Becslésünk 

szerint az ERFA, a KA és az ESZA (az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést is beleértve) 

teljes 2014–2020-as uniós költségvetéséből, amely 349,4 milliárd eurót tett ki, legfeljebb 

199,8 milliárd euró tekintetében (57%) léteztek cselekvési tervek az operatív programok 

elfogadásakor. 2017 februárjáig ez az arány legfeljebb 27%-ra csökkent. 

5. ábra. Az ahhoz szükséges átlagos idő (napokban), hogy a tagállamok teljesítsék az 
előzetes feltételrendszereket, a Bizottság pedig elfogadja a teljesítést (a végrehajtott 
cselekvési tervek tekintetében) 

 

Forrás: Európai Számvevőszék, a DG REGIO által szolgáltatott adatok alapján. 
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A vizsgált tagállamok által az előzetes feltételrendszerről készített túlzottan pozitív vagy 

inkonzisztens önértékelés 

A tagállamok hasznos önértékelési eszköznek találták az előzetes feltételrendszereket, de 

bizonytalan, hogy azok milyen hatást gyakorolnak a kohéziós kiadások eredményességére 

38. A vizsgált tagállamok összességében hasznos önértékelési eszköznek találták az előzetes 

feltételrendszereket, amelyek számos hiányosságot segítettek azonosítani. Bizonyos 

esetekben úgy is érezték, hogy a feltételrendszerek fellendítik a stratégiai tervezési kapacitás 

fejlesztését az adott országban. Az előzetes feltételrendszereknek köszönhetően a 

tagállamok jobban megismerték erősségeiket és gyenge pontjaikat, ám hogy a 

feltételrendszerek milyen mértékben hatnak az uniós támogatás eredményes 

felhasználására, az nagyban fog függeni a tagállamok felelősségtudatától és 

szerepvállalásától. 

39. Az előzetes feltételrendszerek lehetséges hatásával kapcsolatos elvárások azonban 

nagyon eltérőek voltak. Az esetek többségében a tagállamok képviselői nem gondolták azt, 

hogy egy előzetes feltételrendszer teljesítéséből automatikusan következik a kohéziós 

politika eredményesebb végrehajtása és az eredmények javulása. 

Az előzetes feltételrendszerek értékelési kritériumai gyakran általános jellegűek, és jelentős 

értelmezési szabadságot hagynak a tagállamoknak 

40. Megvizsgáltuk a CPR-ben az előzetes feltételrendszerek teljesülésének megítélésére 

meghatározott kritériumokat, és úgy találtuk, hogy ezek a kritériumok gyakran általános 

jellegűek, és így jelentős értelmezési szabadságot engednek meg. Kiemelendő, hogy gyakran 

nem tartalmaznak konkrét, számszerű célértékeket, még akkor sem, ha ilyeneket le lehetne 

vezetni a meglévő uniós szakpolitikai keretből. 

41. A Bizottság részletes iránymutatásokat tartalmazó dokumentációt adott ki, amely 

kiegészítő alkritériumokkal írja le a CPR-ből levezethető egyes kritériumokkal kapcsolatos 
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elvárásait23. A tagállamoknak azonban nem volt kötelező használniuk ezt a iránymutatást, 

mivel a CPR úgy rendelkezett, hogy csak a rendeletben meghatározott kritériumokat lehet az 

értékelésnél alkalmazni. Ezenkívül a CPR értelmében a Bizottságnak a szakpolitikai 

intézkedések megfelelőségének értékelésénél a tagállami és regionális hatáskörök 

tiszteletben tartására is ügyelnie kell24

42. Például a CPR-ben a 3.1. előzetes feltételrendszerre („A vállalkozói szellem 

előmozdítása”) és a 8.2. előzetes feltételrendszerre („Önfoglalkoztatás, vállalkozás és 

vállalatalapítás”) meghatározott kritériumok olyan intézkedésekre vonatkoznak, amelyek 

csökkentik a vállalkozásalapítás és az engedélyek megszerzésének idő- és költségráfordítását. 

A CPR nem követeli meg viszont a tagállamoktól a Versenyképességi Tanács által 2011. 

májusban javasolt európai kisvállalkozói intézkedéscsomagban (SBA)

. 

25

43. A Bizottság szerint 2016-ban egy zártkörű részvénytársaság alapításához átlagosan 3,3 

napra volt szükség az EU-28-ban, egy induló vállalkozás nyilvántartásba vételének költsége 

pedig 320 euró volt. A 28 tagállamból 16 nem teljesítette a vállalkozásalapítás költségére 

vonatkozó célt (kevesebb legyen, mint 100 euró), 7 tagállam pedig a vállalkozásindításhoz 

szükséges időre vonatkozó célt nem teljesítette

 előírt megfelelő 

célértékek teljesítését: vállalkozásalapítás három munkanap alatt, a vállalkozásalapítás 

költsége ne haladja meg a 100 eurót, az engedélyek beszerzéséhez szükséges idő ne haladja 

meg a három hónapot. A CPR javaslata szerint ezeket a célértékeket figyelembe kell venni, 

de elérni nem feltétlenül kell őket. Elemzésünk tanúsága szerint konkrét célok hiányában a 

tagállamok általában saját mérlegelési jogkörükben értékelik, hogy az előzetes 

feltételrendszerek teljesültek-e. 

26

                                                      

23 Európai Bizottság: Belső iránymutatás az esb-alapokra vonatkozó előzetes feltételrendszerekről, 
I. rész, 2014. augusztus; valamint iránymutatás az esb-alapokra vonatkozó előzetes 
feltételrendszerekről, II. rész, 2014. február 13. 

. 

24  Az 1303/2013/EU rendelet 19. cikkének (3) bekezdése. 

25 https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en 

26  Európai Bizottság, Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság: „A 
vállalatalapítási eljárások terén elért haladás 2016-ban” 
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44. Mindazonáltal abból a 24 tagállamból, amelyre a 3.1. előzetes feltételrendszer 

alkalmazandó volt, 9 tagállam összesen 13 cselekvési tervet fogadott el erre az előzetes 

feltételrendszerre, e tagállamok közül 7 esetében pedig az értékelés szerint a cselekvési 

terveket 2017 februárjáig végrehajtották (lásd: 3. ábra). Ezenkívül a tagállamok úgy ítélték 

meg, hogy az előzetes feltételrendszert az esetek több mint 70%-ában teljesítették 

(lásd: 2. ábra

45. Észrevételezzük, hogy a Bizottság eredeti javaslata szerint ilyen konkrét célok lettek 

volna teljesítendők a 3.1. („A vállalkozói szellem előmozdítása”) és a 8.2. előzetes 

feltételrendszerre („Önfoglalkoztatás”)

). 

27

A tagállamok inkonzisztens módon értékelik az előzetes feltételrendszerek teljesülését 

. A jogalkotási csomagról folytatott háromoldalú 

tárgyalások során azonban ezek a célok kikerültek a CPR-ből. Ebből adódóan olyan helyzet 

állt elő, hogy egy-egy előzetes feltételrendszer teljesülését alapvetően saját mérlegelés 

alapján ítélik meg, a Bizottságnak pedig csak korlátozott eszközei vannak arra, hogy 

megkérdőjelezze a tagállamok önértékelését. 

46. Voltak olyan esetek is, amikor a tagállamok tévesen értelmezték a CPR-t, más esetekben 

pedig inkonzisztens módon értékelték az előzetes feltételrendszerek teljesülését. Ezekben az 

esetekben a Bizottság nem ragaszkodott a helyes értékeléshez. 

47. Ez történt például a 8.1. előzetes feltételrendszer („A tagállamok képesek a személyre 

szabott foglalkoztatási szolgáltatások, illetve aktív és megelőző munkaerő-piaci intézkedések 

megvalósítására”) és az ilyen szolgáltatások bevezetésére szolgáló intézkedésekről szóló 8.3. 

előzetes feltételrendszer esetében. E két előzetes feltételrendszer értékelési kritériumai 

valójában kölcsönösen kizárják egymást, hiszen a 8.3. a 8.1. nemteljesülése esetére szól 

(lásd: 6. ábra

                                                                                                                                                                      
(http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/advice-opportunities/start-up-
procedures_hu). 

). 

COM(2011) 615 végleges, 2011. október 6., „Javaslat a CPR-re”. 
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6. ábra. Példa az egymást kölcsönösen kizáró értékelési kritériumokra – A 
foglalkoztatáspolitikára vonatkozó 8.1. és 8.3. előzetes feltételrendszer 

 

Forrás: Európai Számvevőszék, a CPR XI. melléklete alapján. 

48. Tehát nem lehetséges az, hogy a tagállamok teljesült kritériumként értékelik a 8.1. 

előzetes feltételrendszerre vonatkozó kritériumot („A tagállamok képesek a személyre 

szabott foglalkoztatási szolgáltatások, illetve aktív és megelőző munkaerő-piaci intézkedések 

megvalósítására”), ugyanakkor pedig a 8.3. előzetes feltételrendszer előírása szerint arra 

irányuló intézkedéseket tesznek, hogy ilyen szolgáltatások nyújtására szolgáló kapacitásokat 

építsenek ki. A 14 operatív programot vizsgáló elemzésünk azonban azt mutatta, hogy az öt 

vizsgált tagállamból kettőben (Lengyelország és Horvátország28

                                                      

28 A „Hatékony humán erőforrások” elnevezésű horvát tagállami ESZA operatív program, valamint 
a „Tudás, oktatás és növekedés” elnevezésű lengyel ESZA operatív program.  

) az operatív programok 

teljesültként értékelték a 8.1. előzetes feltételrendszert, és mégis uniós forrásokat rendeltek 

a foglalkoztatási szolgálatok korszerűsítéséhez. A lengyel operatív program esetében is azt 

állapítottuk meg, hogy a tagállami hatóságok együttesen értékelték ezeket az előzetes 

feltételrendszereket, és azt állapították meg, hogy mindkettő teljesült. 
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8.1. előzetes feltételrendszer. Az aktív munkaerő-
piaci intézkedéseket a foglalkoztatási 

iránymutatásokra figyelemmel alakítják ki és 
hajtják végre

A foglalkoztatási szolgálatok megfelelő kapacitással 
rendelkeznek a következőkre, és biztosítják is ezeket:

 személyre szabott szolgáltatások, illetve aktív és 
megelőző munkaerő-piaci intézkedések korai 
szakaszban, amelyek minden munkakereső számára 
elérhetők, ugyanakkor a társadalmi kirekesztés 
kockázatának leginkább kitett csoportokra 
összpontosítanak, köztük a marginalizált közösségekből 
származó személyekre;

 a frissen megüresedett munkahelyekről és 
foglalkoztatási lehetőségekről szóló átfogó és átlátható 
információk, amelyek figyelembe veszik a munkaerőpiac 
változó igényeit. 

A foglalkoztatási szolgálatok hivatalos vagy nem hivatalos 
együttműködést alakítottak ki az érdekelt felekkel.

A foglalkoztatási szolgálatokat megreformáló intézkedések, 
amelyek célja, hogy ezek megfelelő kapacitással bírjanak a 
következők nyújtásához:

 személyre szabott szolgáltatások, illetve aktív és 
megelőző munkaerő-piaci intézkedések korai 
szakaszban, amelyek minden munkakereső számára 
elérhetők, ugyanakkor a társadalmi kirekesztés 
kockázatának leginkább kitett csoportokra 
összpontosítanak, köztük a marginalizált közösségekből 
származó személyekre;

 a frissen megüresedett munkahelyekről és 
foglalkoztatási lehetőségekről szóló átfogó és átlátható 
információk, amelyek figyelembe veszik a munkaerőpiac 
változó igényeit.

A foglalkoztatási szolgálatok reformjának része lesz hivatalos 
vagy nem hivatalos együttműködési hálózatok kialakítása az 
érdekelt felekkel.

8.3. előzetes feltételrendszer. A munkaerő-piaci 
intézmények modernizálása és erősítése a 

foglalkoztatási iránymutatásokra figyelemmel
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49. Megfigyeltünk viszont követendő példákat is, amikor a Bizottság tevékeny előrelátással 

nyújtott támogatást a tagállamoknak egy előzetes feltételrendszer teljesítéséhez szükséges 

stratégiák kidolgozásához. Erre az 1. háttérmagyarázat

1. háttérmagyarázat. A Bizottság támogatása az 1.1. előzetes feltételrendszerrel kapcsolatban 

(„Intelligens szakosodási stratégiák”) 

 mutat be egy példát. 

Azoknak a tagállamoknak, amelyek forrásokat rendeltek „A kutatás, a technológiai fejlesztés és az 

innováció erősítése” elnevezésű 1. tematikus célkitűzéshez, intelligens szakosodási stratégiát (RIS3) 

kell elfogadniuk arra vonatkozóan, hogyan erősíthetik nemzeti és regionális versenyelőnyüket és 

kiválósági potenciáljukat. Az 1. tematikus célkitűzéshez tartozó pénzügyi támogatást az intelligens 

szakosodás növekedési potenciállal rendelkező területein történő kutatás és innováció 

előmozdítására kell fordítani. 

Ezeket a stratégiákat több esetben is a Bizottság segítségével dolgozták ki. A Bizottság például 

szakértőket bízott meg, hogy értékeljék Írország és Horvátország nemzeti RIS3 stratégiáit, és 

dolgozzák ki Andalúzia spanyol regionális operatív programjának regionális RIS3 stratégiáját. 

A Bizottság emellett arra bátorította a tagállamokat, hogy vegyenek részt kölcsönös szakértői 

értékelésekben. Lengyelország, Románia és Írország részt vett a Bizottság Közös Kutatóközpontja és 

az ír hatóságok által 2014 júliusában Dublinban tartott nemzeti szakértői munkaértekezleten. 

Spanyolország kutatási és innovációs rendszerének kölcsönös szakértői felülvizsgálatát 2014 

augusztusában az Európai Kutatási és Innovációs Térség Bizottsága végezte el. 

A Bizottság szorgalmazta azt is, hogy vonják be a külső érdekelt feleket a RIS3 kidolgozásába és a 

szakosodás földrajzi területeinek azonosításába. A Bizottság ragaszkodott továbbá ahhoz, hogy a 

stratégiák részeként az irányító hatóságok, a vállalatok és a tudományos világ kellő fokú 

kommunikációt és együttműködést folytasson az üzleti lehetőségek azonosítása és megragadása 

céljával. 

Az előzetes feltételrendszereket nem hangolják össze kellően az európai szemeszterrel és a 

Bizottság más részlegei által rendelkezésre bocsátott információkkal 

50. A felelős főigazgatóságnak az előzetes feltételrendszerek értékelésekor figyelembe kell 

vennie a más összefüggésekben, például az európai szemeszter kapcsán generált 

ismereteket, illetve a más főigazgatóságok által vagy saját monitoringtevékenysége 

keretében gyűjtött információkat is. 
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A Bizottság előzetes feltételrendszerről adott értékelése nincs összhangban az európai 

szemeszter országjelentéseiben szereplő elemzéssel 

51. Az európai szemeszter keretében a Bizottság országjelentéseket ad ki, és minden egyes 

tagállamra vonatkozóan országspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg. Ezek az országjelentések 

valamennyi uniós tagállamra nézve éves elemzést adnak a felmerülő gazdasági és társadalmi 

kihívásokról. 

52. A Bizottság azonban, amikor a tagállamok által az előzetes feltételrendszerekről 

szolgáltatott információk összhangját és helyénvalóságát értékelte, nem mindig vette 

figyelembe a tagállamok strukturális problémáival kapcsolatban az európai szemeszter 

keretében összegyűjtött ismereteket. 2014 augusztusában a Bizottság belső iránymutatást 

fogadott el az esb-alapokra vonatkozó előzetes feltételrendszerekről29

53. Elemzésünk megállapítása szerint például a vizsgált öt tagállamból három 

(Lengyelország, Horvátország és Spanyolország) teljesítettnek tekintette a 8.1. előzetes 

feltételrendszert („A tagállamok képesek a személyre szabott foglalkoztatási szolgáltatások, 

illetve aktív és megelőző munkaerő-piaci intézkedések megvalósítására”)

. Ez az iránymutatás 

azonban nem tárgyalta, hogyan kellene biztosítani az előzetes feltételrendszerek és az 

európai szemeszter értékelésének összhangját. 

30. A Bizottság 

elfogadta ezt az értékelést, pedig későbbi országjelentései jelentős hiányosságokat jeleztek 

ezekkel a kritériumokkal kapcsolatban (lásd: 2. háttérmagyarázat

                                                      

29 Európai Bizottság: Belső iránymutatás az esb-alapokra vonatkozó előzetes feltételrendszerekről, 
I. rész, 2.0. változat, 2014. augusztus 29. 

).  

30  Az 1303/2013/EU rendelet XI. melléklete. 8.1. előzetes feltétel, kritérium: Foglalkoztatási 
szolgáltatások  



36 

 

2. háttérmagyarázat. Ellentmondások az előzetes feltételrendszerek és az országspecifikus 

jelentések között az aktív munkaerő-piaci intézkedések tagállami megvalósításának értékelése 

során – Lengyelország, Spanyolország és Horvátország példája 

Lengyelország esetében a Bizottság 2015-re vonatkozó országjelentése rámutat arra a tartósan 

fennálló gondra, hogy a lengyel állami foglalkoztatási szolgálat az erőforrásainak elégtelensége, a 

működésének nem hatékony volta, a monitoring hiányosságai, a széttagolt rendszer elégtelen 

koordinációja és a szakképzett munkatársak hiánya miatt nem kezeli megfelelően a munkaerőpiac 

teljesítményével kapcsolatos problémákat31

Horvátország esetében a 2015-ös országjelentés megállapítja, hogy a horvát állami foglalkoztatási 

szolgálat adminisztratív kapacitása gyenge, és szervezeti folyamatai révén nem tudja kellően javítani 

az aktív munkaerő-piaci intézkedések eredményességét, illetve a munkaerőpiac legkiszolgáltatottabb 

csoportjainak elérését. 

. 

Spanyolország esetében a 2016-os országjelentés megállapítja, hogy az állami foglalkoztatási 

szolgálatnak (PES) csak korlátozott kapacitásai vannak arra, hogy eredményes, személyre szabott 

tanácsadást nyújtson, és nem születtek konkrét intézkedések annak érdekében, hogy növeljék a 

támogatást elsősorban a munkaerőpiacon különösen kevés eséllyel indulók számára32. A 2014. és 

2015. évi országspecifikus ajánlások33

54. Emellett a 2017-es éves növekedési jelentésről szóló közleményében a Bizottság 

megemlítette, hogy „több tagállamban még nem teljes körűek a strukturális reformok, és az 

országspecifikus ajánlások teljesítése sok esetben kívánnivalót hagy maga után. A termék-, 

 már korábban is megfogalmazták, hogy a tagállamok kevéssé 

léptek előre a PES korszerűsítésének felgyorsítása terén, a tagállami hatóságoknak pedig mindkét 

évben azt javasolták, hogy tegyenek lépéseket a munkahely-keresési támogatás és tanácsadás 

minőségének és eredményességének javítása érdekében. 

                                                      

31  SWD(2015) 40 final, 2015.2.26. 

32  SWD(2016) 78 final, 2016.2.26. 

33  A Tanács 2015. július 14-i ajánlása (2015/C 272/13) Spanyolország 2015. évi nemzeti 
reformprogramjáról, amelyben véleményezi Spanyolország 2015. évi stabilitási programját 
(HL C 272., 2015.8.18., 46. o.). 
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szolgáltatás- és munkaerőpiacok korszerűsítése számos tagállamban változatlanul 

prioritásként kezelendő”34

A tagállamoknak az állami támogatásokra vonatkozó szabályok betartására vonatkozó 

önértékelése nincs összhangban a Versenypolitikai Főigazgatóság rendszeres monitoringjával 

. 

55. Egy másik különjelentésünkben35

A Bizottság nem vitatta a tagállamoknak a monitoringrendszerek helyzetével kapcsolatos 

önértékelését, pedig tudott a jelentős késedelmekről 

 megállapítottuk, hogy néhány olyan tagállam, amely 

teljesítette az állami támogatásokra vonatkozó előzetes feltételrendszert, kisebb mértékben 

felelt meg az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak, mint azok, amelyek nem 

teljesítették azt. A tagállamok önértékelését a Bizottság azonban nem vitatta. 

56. Az operatív program terén tett haladás nyomon követéséhez szükséges 

eredménymutatók rendszerére, többek között az adatgyűjtés mikéntjére vonatkozó 

követelményeket a statisztikai rendszerekre és eredménymutatókra vonatkozó 7. előzetes 

feltételrendszer írja elő (lásd: I. melléklet). A CPR azt is előírja, hogy az irányító hatóság 

alakítson ki az egyes műveletekre vonatkozó, a monitoring, az értékelés, a pénzügyi irányítás, 

az ellenőrzés és az audit céljából szükséges adatok – többek között mutatókra és 

mérföldkövekre vonatkozó adatok – rögzítésére és tárolására szolgáló rendszert36. A 

Bizottság értelmezése szerint ez a követelmény egy számítógépes rendszer létrehozására 

vonatkozik37

                                                      

34  COM(2016) 725 final, 2016.11.16., 3. o. 

. Megállapításunk szerint a tagállamoknak a 7. általános előzetes 

35  A „Jobban kell törekedni a kohéziós politikában alkalmazott állami támogatási szabályok 
megismertetésére és betartatására” című, 24/2016. sz. számvevőszéki különjelentés 
105. bekezdése (http://eca.europa.eu). 

36  Az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (2) bekezdésének d) és e) pontja; az 1303/2013/EU 
rendelet kiegészítéséről szóló, 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet 24. cikke és III. melléklete (HL L 138., 2014.5.13., 5. o.). 

37  Európai Bizottság: „Útmutató az európai strukturális és beruházási alapok esetében 
alkalmazandó előzetes feltételrendszerről”, II. rész, 2014. február 13., és a statisztikákkal 
kapcsolatos előzetes feltételrendszerekre vonatkozó GYIK 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/).  
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feltételrendszerre vonatkozó értékelése az operatív programok egészére nézve nem 

egységes, mégpedig abban a tekintetben, hogy ennek az általános előzetes 

feltételrendszernek a teljesítéséhez szükség van-e az adatokat számítógépes formában 

rögzítő és tároló rendszerre (lásd: 3. háttérmagyarázat

3. háttérmagyarázat. A 7. általános előzetes feltételrendszer nem teljesül, mivel a romániai 

operatív programok esetében nem működnek az adatok nyilvántartására és tárolására szolgáló 

rendszerek (GEAC 7) 

). 

A román hatóságok úgy ítélték meg, hogy a partnerségi megállapodás és az operatív programok 

elfogadásának időpontjában nem voltak érvényben intézkedések „a statisztikai adatok időben 

történő begyűjtésére és összesítésére vonatkozóan”. A GEAC 7 ezért „nem teljesített” értékelést 

kapott. Ezt elsősorban az okozta, hogy az informatikai rendszer nem teljesítette a CPR 125. cikkének 

azon előírását,hogy számítógépes formában rögzítse és tárolja a mutatókról az elfogadott 

rendeletben előírt információkat. Azóta a hatóságok havonta adnak tájékoztatást a Bizottságnak 

informatikai rendszerük fejlesztéséről. 

57. Ez az általános előzetes feltételrendszer valamennyi tagállamra és valamennyi operatív 

programra alkalmazandó. Elfogadásuk időpontjában az operatív programoknak mintegy 

egyharmada (387-ből 126) 28 tagállamból 19-ben nem teljesítette ezt a feltételt. A Bizottság 

monitoringadatai szerint 2017 februárjáig az összes operatív program közül 20% még mindig 

nem felelt meg ennek a követelménynek. 2017. szeptemberének közepén ez az általános 

előzetes feltételrendszer csak 13 operatív program esetében maradt teljesítetlen. 

58. Az ellenőrzésünk során megvizsgált 14 operatív programból tíz ítélte meg úgy, hogy az 

előzetes feltételrendszer teljesült, a fennmaradó négy pedig úgy, hogy az részben teljesült. 

A 14 operatív program közül 12-nek azonban 2016 végén még nem volt a mutatókkal és 

mérföldkövekkel kapcsolatban teljes körűen működő informatikai rendszere. Ilyen, a CPR 

125. cikke (2) bekezdésének d) pontjában előírt informatikai rendszer nélkül azonban nem 

lehet költséghatékony módon nyomon követni az operatív program végrehajtását. 

59. Ezek a példák azt is mutatják, hogy az előzetes feltételrendszer teljesítése nem 

feltétlenül egyenértékű a teljesítmény helyi szintű javulásával, és kétségeket támasztanak 
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ara nézve, hogy a jelenlegi megközelítés, vagyis az előzetes feltételrendszerek alkalmazása 

eredményes lesz-e a kohéziós kiadások terén a forrásfelhasználás hatékonyabbá tételében. 

A Bizottság nem függesztette fel a kifizetéseket a cselekvési tervek végrehajtásának 

elmulasztása esetén 

60. A CPR lehetővé teszi, hogy a Bizottság felfüggessze az időközi kifizetések egy részét vagy 

az összes kifizetést, ha a tagállamok nem hajtják végre az alkalmazandó előzetes 

feltételrendszerek teljesítésére szolgáló intézkedéseket. 

61. A Bizottság annak ellenére nem függesztette fel az operatív programok kifizetéseit, hogy 

igen sok cselekvési tervet nem hajtottak végre, és számos előzetes feltételrendszert nem 

teljesítettek. Ugyanakkor 13 tagállam (Horvátország, Ciprus, a Cseh Köztársaság, 

Franciaország, Görögország, Olaszország, Lettország, Málta, Lengyelország, Portugália, 

Románia, Szlovénia és Spanyolország) saját kezdeményezésre felfüggesztette a kifizetéseket 

78 operatív program kiválasztott beruházási prioritásaival kapcsolatban. 

62. Becslésünk szerint ezek a saját kezdeményezésre felfüggesztett kifizetések az ESZA-

finanszírozásból mintegy 2,3 milliárd eurót, az ERFA- és KA-finanszírozásból pedig mintegy 

4,7 milliárd eurót érintettek. Ez az ERFA, a KA és az ESZA 2014 és 2020 közötti uniós 

finanszírozásának 2%-át, illetve a cselekvési tervek által eredetileg lefedett teljes uniós 

finanszírozás 3,5%-át teszi ki. 

A CPR nem rendelkezik az előzetes feltételrendszerek 2016 utáni végrehajtásáról vagy 

nyomon követéséről/értékeléséről 

63. Azoknál az operatív programoknál, ahol az előzetes feltételrendszert 2016 végéig még 

nem teljesítették, a tagállamoknak további erőfeszítéseket kell tenniük a cselekvési tervek 

végrehajtása érdekében, a Bizottságnak pedig iránymutatást kell adnia az előzetes 

feltételrendszerek teljesítéséhez, valamint figyelemmel kell kísérnie és igazolnia kell a 

teljesítést. 

64. A CPR azonban nem rendelkezik arról, hogy a tagállamoknak 2016 után is ellenőrizniük 

kellene az előzetes feltételrendszerek végrehajtását és be kellene számolniuk arról. A CPR a 

Bizottságnak sem adott feladatot ezzel kapcsolatban. Megjegyezzük azt is, hogy a Bizottság 
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nem írhat elő pénzügyi korrekciót az előzetes feltételrendszerek nemteljesítésének esetére. 

Az előzetes feltételrendszerek hatása ezért nagymértékben a tagállamok felelősségtudatától 

és szerepvállalásától fog függeni, vagyis hogy 2016 után is fenntartják-e az előzetes 

feltételrendszereket és dolgoznak-e azok teljesítésén. 

65. Észrevételeztük azt is, hogy a CPR nem ír elő arra vonatkozó monitoringot vagy 

értékelést, hogy milyen hatást gyakorolnak az előzetes feltételrendszerek a kohéziós 

kiadások eredményes végrehajtására és a tervezett jobb eredmények elérésére. 

Az eredményességi tartalék kevés ösztönzőt nyújt az operatív programok 

eredményorientáltságának javítására, és valószínűleg nem vezet el ahhoz, hogy a kohéziós 

kiadásokat jelentős mértékben átcsoportosítsák eredményesebb programokhoz 

66. Az eredményességmérési keretnek és a kapcsolódó eredményességi tartaléknak 

eredményesen kellene ösztönöznie a tervezett outputok és eredmények elérését és szükség 

esetén lehetővé kellene tennie az uniós források átcsoportosítását a rendelkezésre álló 

kohéziós források eredményesebb felhasználása érdekében. 

67. Azt vizsgáltuk, hogy:  

- az a szabályozási követelmény, hogy az uniós finanszírozás bizonyos hányadát 

eredményességi tartalékban kell elkülöníteni, teljesült-e az ERFA, a KA és az ESZA egésze 

(6%), valamint a 14 vizsgált operatív program mindegyike(prioritási tengelyenként 5% és 

7% között) tekintetében; 

- a tartalék 2019-ben történő végleges célhoz rendelésére vonatkozó feltételek kellően 

magas követelményeket támasztanak-e, valamint hogy a kifizetések felfüggesztése és a 

pénzügyi korrekciók eredményesen felhasználhatók-e az alulteljesítés szankcionálására; 

- megbízhatóak-e az eredményességi tartalék végleges célhoz rendeléséről hozandó 

döntést alátámasztó teljesítménymutatók, valamint hogy az illetékes tagállami 

hatóságoktól megkért és kapott kiegészítő bizonyítékok alapján megfelelnek-e a 

szabályozási követelményeknek az eredményességmérési keretre vonatkozó mutatók 

mérföldkövei és célértékei az 1. és 8. tematikus célkitűzés tekintetében megvizsgált 14 

operatív program esetében. 
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Az ERFA, a KA és az ESZA tekintetében teljesül az eredményességi tartalékra vonatkozó 

6%-os szabályozási célérték 

68. A 391 operatív programból 299-ben (76%) vezettek be eredményességi tartalékot. 

Elemzésünk megerősítette, hogy a tagállamok az operatív programjaikban a 

335 milliárd euró összegű teljes uniós finanszírozásból mintegy 20 milliárd eurót rendeltek 

ezekhez az eredményességi tartalékokhoz a 2014–2020-as időszakban. 

69. Ez 6%-át teszi ki a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés 

keretében az ERFA-hoz, ESZA-hoz és KA-hoz rendelt forrásoknak, a CPR-ben megállapított 

források kivételével38

Az eredményességmérési keret és az eredményességi tartalék kötelező és a legtöbb 

prioritási tengelyre érvényes 

. 

70. A korábbi programozási időszakokkal szemben a 2014–2020-as programozási 

időszakban kötelezően, a legtöbb prioritási tengelyre alkalmazandóan újra bevezették az 

eredményességi tartalékot (kivéve a technikai segítségnyújtást, az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezést és a kkv-kezdeményezés programjait). A tartalék felosztási mechanizmusai 

kezdettől fogva egyértelműek. A kritériumokat, azaz a tartalék felosztására vonatkozó 

mutatókat a programok beavatkozási logikájából levezetve előre meghatározták. Ez 

üdvözlendő változás. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a tartalék végleges célhoz rendelését 

meghatározó mutatók továbbra is nagymértékben input- és outputorientáltak. Ez nem 

garantálja az eredmények javulását. 

Az eredményességi tartalék továbbra is a kiadásokra és az outputokra összpontosít 

71. A tagállamok háromféle mutatóra meghatározott mérföldköveken és célértékeken 

keresztül tudják bemutatni a programok végrehajtásában elért haladást: ezek a pénzügyi, 

output- és eredménymutatók. Ezeket főbb végrehajtási lépések egészíthetik ki azon 

projektek mérése érdekében, amelyek folyamatban vannak vagy a tervek szerint el fognak 

                                                      

38  Az 1303/2013/EU rendelet 20. cikke. 
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indulni, de amelyeknél 2018 decemberéig nem valószínű bármely output. Összességükben 

ezeknek a mutatóknak reprezentatívnak kell lenniük a prioritási tengelyhez tartozó 

intézkedésekre nézve. Ezt a reprezentativitást úgy határozták meg, hogy a mutatók a szóban 

forgó prioritáshoz rendelt pénzügyi források legalább felének feleljenek meg39

Az eredményességmérési keretben alig van néhány eredménymutató 

. 

72. Összességében elmondható, hogy a 2014–2020-as eredményességmérési keret mégsem 

jelentősen eredményorientáltabb, mint a korábbi időszak hasonló rendszerei40. Sőt, 

megállapításunk szerint a Bizottság még ellenajánlást is tett az ERFA-ra/KA-ra vonatkozó 

eredménymutatók alkalmazására nézve, mivel azok hosszabb távon elérhetőek, és külső 

tényezők jelentősen befolyásolhatják őket41

73. Az operatív programoknak eredményességmérési keretet kell létrehozniuk minden 

egyes prioritási tengelyre, lehetőség szerint régiókategóriánkénti bontásban

. A tagállamok az ESZA esetében is alig 

alkalmaztak eredménymutatókat az eredményességmérési keretben, pedig az ESZA 

eredménymutatói a projektek közvetlen végeredményeit tükrözik. 

42. Ezért – adott 

esetben minden régiókategória tekintetében – elemeztük az egyes prioritási tengelyekre 

kiválasztott mutatókra vonatkozó beszámolási előírásokat az ERFA, a KA és az ESZA 2014–

2020-as programozási időszakra elfogadott valamennyi operatív programja tekintetében, 

hogy áttekintést kapjunk a mutatók típusairól és a kapcsolódó beszámolási előírásokról43

                                                      

39  Az 215/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikkének (1) bekezdése.  

. Az 

elemzés nem foglalkozik a nem az eredményességi tartalékkal kapcsolatos 

eredményességmérési keretekben alkalmazott mutatókkal. 

40 A 20/2014. sz. különjelentés 26. és 44–46. bekezdése; a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves 
jelentés 10. fejezete. 

41 Európai Bizottság: Útmutató dokumentum a 2014–2020-as eredményességmérési keret 
felülvizsgálatához és az eredményességi tartalékhoz, 1. változat, 2013. április 9., 5. o. 

42  Az 1303/2013/EU rendelet szerinti szabályok meghatározásáról szóló, 2014. február 25-i 
288/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 87., 2014.3.22., 1. o.) I. melléklete. 

43 A 2/2017. sz. különjelentés 88–91. bekezdése. 
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74. Amint a 7. ábrán

7. ábra. Az ERFA, a KA és az ESZA operatív programjainak 2014–2020-as 
eredményességmérési kerete: az alkalmazott mutatótípusok aránya alaponkénti 
bontásban 

 látható, a kohéziós politika eredményességmérési keretében 

alkalmazott mutatók túlnyomó többsége outputmutató (57,1%), főbb végrehajtási lépés 

(9,2%) és pénzügyi mutató (33,4%). Ezek együttesen a különböző prioritási tengelyek 

eredményességmérési keretében használt összes bejelentett mutató 99,7%-át tették ki. 

Eredménymutatókat csak elhanyagolható mértékben (0,3%) alkalmaztak. 

 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Infoview alkalmazásból származó bizottsági adatok alapján. 

Az uniós alapok mintegy egyötödénél a programvégrehajtás megkezdésének képességét 

mérő főbb végrehajtási lépések számítanak a fő mutatónak 

75. A főbb végrehajtási lépéseket csak az ERFA és a KA esetében alkalmazzák, mivel – az 

ESZA esetétől eltérően – az outputmutatók a teljes körűen végrehajtott beavatkozásokat 
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mérik44

76. Ez azt szemlélteti, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó, az eredményességmérési 

keretben szereplő mutatók továbbra is a kiadásokra (pénzügyi mutató) és a végrehajtásra 

(outputmutatók) összpontosítanak. Sőt, az uniós támogatások nagy részénél csak azt mérik, 

hogy elindult-e a program végrehajtása, az outputokról vagy eredményekről (főbb 

végrehajtási lépések) viszont nem szolgáltatnak információt. A 2014–2020-as időszak 

vidékfejlesztési programozásáról szóló különjelentésünkben azt állapítottuk meg, hogy az 

eredményességi tartalék a vidékfejlesztés terén is az inputokra összpontosít

. A főbb végrehajtási lépéseket 22 tagállam programjaiban, valamint az 

eredményességmérési kerettel rendelkező összes prioritási tengely mintegy egyötödénél 

határozták meg. A pénzügyi mutatókkal együtt ezek a főbb végrehajtási lépések az egyedüli 

olyan mutatók, amelyek alapján célhoz lehet rendelni az összes olyan uniós finanszírozás 

mintegy egyötödét, amelyre eredményességi tartalékot képeztek. Ezekben az esetekben az 

eredményességi tartalék végleges célhoz rendelése lényegében azt jutalmazza, hogy el 

tudták kezdeni a program végrehajtását, nem pedig magának a beavatkozásnak az 

eredményességét. 

45

A mérföldkövek és a célértékek nem minden esetben megalapozottak 

. 

77. Megvizsgáltuk a szóban forgó 14 operatív program 35 prioritási tengelyére vonatkozó 

eredményességmérési keret felépítését is. Megállapítottuk, hogy a teljesítménymutatókra 

vonatkozó mérföldkövek és célértékek összhangban vannak a prioritási tengely egyedi 

célkitűzéseinek természetével és jellegével, és az esetek túlnyomó többségében az adott 

prioritási tengely alapján kidolgozott intézkedések jelentős része tekintetében (azaz amelyek 

a prioritási tengelyhez rendelt pénzügyi források több mint felét képviselik) relevánsak, és 

mérik azokat. 

                                                      

44  2017/2. sz. külön jelentés 102–109. bekezdése és 4.  táblázata. 

45 A 16/2017. sz. különjelentés 55–91. bekezdése. 
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78. A kitűzött célértékek tekintetében már vegyesebbek a megállapításaink. Az irányító 

hatóságok általánosan a múltbeli vagy létező beavatkozásokkal támasztották alá ezeket, 

illetve ha nem álltak rendelkezésre empirikus értékek, akkor becsléseket használtak. 

79. Az ellenőrzött operatív programok eredményességmérési keretében a mutatók mintegy 

egynegyede (28%) esetében nem tudtunk következtetést levonni az érték pontosságáról, 

vagy azért, mert a számítási módszert nem lehetett ellenőrizni, vagy pedig azért, mert nem 

fejtették ki részletesen az egységköltségeket vagy az alapul vett előfeltevéseket. Úgy véljük 

továbbá, hogy a fennmaradó mérföldkövek és célértékek mintegy 18%-a nem reális, mivel 

vagy helytelenül számolták ki azokat, vagy alulbecsültnek minősülnek (lásd: III. melléklet). A 

megalapozatlan feltevésekre a 4. háttérmagyarázat

4. háttérmagyarázat. Példa olyan értékekre, amelyeket a két spanyol operatív program, az 

„Intelligens növekedés” és „Andalúzia ERFA” esetében nem lehetett ellenőrizni 

 szolgál példával 

A két vizsgált spanyol ERFA-operatív program esetében nem lehetett megerősíteni az 1. tematikus 

célkitűzéshez kapcsolódó eredményességmérési keretekre meghatározott célértékeket és 

mérföldköveket. A spanyol hatóságok ismertették az értékek becslésére használt módszereket, de 

nem szolgáltattak az elfogadott operatív programokban meghatározott értékek ellenőrzését lehetővé 

tevő adatokat. Hasonló problémát jeleztek az operatív programok előzetes értékelő jelentései, 

amelyek szerint az eredményességmérési keret validálásához több információra lett volna szükség46

80. Összességében ez azt jelenti, hogy a 128 vizsgált eset mintegy 46%-ában továbbra is 

kétségek merülnek fel az eredményességi tartalék felszabadítására meghatározott 

mérföldkövek, illetve célértékek reális és elérhető jellegét illetően (lásd: 

. 

III. melléklet

                                                      

46  Az „Intelligens növekedés” OP és az „Andalúzia ERFA” OP értékelő jelentései, 205., illetve 93. o. 

). 
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Az eredményességi tartalékot akkor is véglegesen célhoz lehet rendelni, ha a 

mérföldkövek értékeit nem teljesítik teljes mértékben 2018-ig 

81. Az eredményességi tartalékot csak az operatív programok eredményességmérési 

keretében meghatározott mérföldkövek elérésekor lehet véglegesen célhoz rendelni47

82. Észrevételeztük azonban, hogy az eredményességi tartalékot akkor is véglegesen célhoz 

lehet rendelni, ha a mérföldkövek értékeit nem érik el teljes mértékben 2018 decemberéig. 

Amennyiben 

. Mind 

a 14 vizsgált operatív program esetében legalább két mérföldkövet határoztak meg. 

- két mutató van, a mérföldköveket akkor tekintik elértnek48

- kettőnél több mutató van, akkor megengedett, hogy az egyik mutató a rá vonatkozó 

mérföldkő értékének csak 75%-át érje el, míg a többinek 85%-ot kell elérnie. Ez az eset 

áll fenn az eredményességmérési kerettel rendelkező prioritási tengelyek 60%-ánál. 

, ha mindkét mutató elérte a 

rá vonatkozó mérföldkő értékének legalább 85%-át; 

Az eredményességi felülvizsgálat legfeljebb tagállamon belüli átcsoportosításhoz vezethet 

83. Ha a mutatók nem érik el a mérföldkövek ezen minimális értékeit, az eredményességi 

felülvizsgálat eredményeként az eredményességi tartalékot át fogják csoportosítani azokhoz 

a prioritásokhoz, amelyek elérték a rájuk vonatkozó mérföldkövek értékeit, illetve a 

mérföldkövek értékeinek egyértelmű nemteljesítése esetén fel lehet függeszteni a 

kifizetéseket. 

84. A IV. melléklet

85. Az eredményességi tartalék átcsoportosítása nemzeti szinten történik: a forrásokat át 

lehet csoportosítani ugyanazon operatív program más prioritási tengelyeihez vagy a tagállam 

 áttekintést ad a mérföldkövek és célértékek értékelésére alkalmazandó 

részletes szabályokról. 

                                                      

47  Az 1303/2013/EU rendelet 22. cikkének (3) bekezdése. 

48  Az 215/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 6. cikkének (2) bekezdése. 
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más operatív programjainak prioritási tengelyeihez. Így tehát nem áll fenn olyan kockázat, 

hogy a tagállamok elveszítenék az uniós támogatást. Korábbi jelentéseinkben már 

megállapítottuk, hogy nehéz minőségileg megfelelő eredményeket elérni olyan 

rendszerekben, ahol a forrásokat előre felosztják a tagállamok között49

86. A Bizottság jóváhagyásától függően a tagállamok azt is rugalmasan dönthetik el, hogyan 

végzik el az átcsoportosítást: Lengyelország például leszögezte a partnerségi 

megállapodásában, hogy a mintegy 5 milliárd euró összegű eredményességi tartalékot az 

operatív programok közötti nemzeti szintű verseny alapján fogja átcsoportosítani 

(lásd: 

. 

5. háttérmagyarázat

5. háttérmagyarázat. Az eredményességi tartalék átcsoportosítása – A lengyelországi 

versenyrendszer példája 

). 

Ha a prioritások nem érik el mérföldköveiket, a lengyel eredményességi tartalék forrásait összevonják 

egy nemzeti eszközalapba, és átcsoportosítják az eredményes prioritásokhoz, amennyiben azok 

teljesítik a következő kritériumokat: i) megfelelnek a vonatkozó uniós rendeletekben meghatározott 

korlátozásoknak (pl. a tematikus koncentrációval kapcsolatos követelmények50

                                                      

49  A 2012-es éves jelentés 10.4. bekezdése és a 2014-es éves jelentés 3.57. bekezdése. 

); ii) a kiutalt források 

megnövelése a végrehajtással kapcsolatos jelentések/értékelések, a társadalmi-gazdasági helyzetben 

okozott változások, illetve az adminisztrációs és forrásfelhasználási képesség alapján indokolt. 

A forrásokat nemcsak ugyanazon operatív program prioritásaihoz csoportosítják át, hanem ez 

különböző operatív programok prioritásai közötti is lehetséges, amennyiben a prioritások mindkét 

kritériumkészletnek megfelelnek. Az elsőként megfontolandó lehetőség azonban az, hogy az adott 

programon belül hagyják a forrásokat. 

50 A 2/2017. sz. különjelentés 1. háttérmagyarázata.  
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Az alulteljesítés esetén alkalmazott felfüggesztés és pénzügyi korrekciók korlátozó 

feltételekhez vannak kötve 

Kifizetések felfüggesztése a program végrehajtása során 

87. A kifizetéseket akkor lehet felfüggeszteni, ha az eredményességmérési keretben 

szereplő mutatók nem érik el a rájuk vonatkozó mérföldkövek értékeinek legalább 65%-át. 

Emellett az alulteljesítésnek egyértelműen azonosított végrehajtási hiányosságokból kell 

erednie. Mihelyt a tagállam megtette a szükséges korrekciós intézkedést, a felfüggesztést 

meg kell szüntetni51

88. A tagállamnak emellett lehetősége van az adott mérföldkőre meghatározott érték 

felülvizsgálatára, amennyiben a tagállam vagy a régió gazdasági, környezeti vagy munkaerő-

piaci viszonyaiban jelentős változás következett be

. 

52. Mint egy korábbi különjelentésünkben 

már megállapítottuk, a tagállamok arra használták ezt a lehetőséget a 2007–2013-as 

időszakban, hogy célértékeiket röviddel a lezárás előtt a tényleges végeredményhez 

közelítsék53

89. Megjegyezzük azt is, hogy az eredménymutatókra vonatkozó mérföldkövek 

nemteljesítése okán a program végrehajtása alatt nem lehet felfüggeszteni a kifizetéseket

. 

54

Pénzügyi korrekció lezáráskor 

. 

90. Lezáráskor a Bizottság nettó pénzügyi korrekciókat is előírhat abban az esetben, ha az 

eredményességmérési keretrendszerben szereplő mutatók az operatív programokban 2023-

ra előírt célértékek kevesebb mint 65%-át érik el. Nem írható elő pénzügyi korrekció a 

lezáráskor, ha az alulteljesítés szintje 65% felett van. 

                                                      

51  Az 1303/2013/EU rendelet 142. cikke (1) bekezdésének f) pontja. 

52  Az 1303/2013/EU rendelet II. melléklete. 

53 A 20/2014. sz. különjelentés („Eredményes volt-e a kkv-knek az e-kereskedelem területén 
nyújtott ERFA-támogatás?”) 23–25. bekezdése (http://eca.europa.eu). 

54  Az 1303/2013/EU rendelet 22. preambulumbekezdése és 22. cikkének (6) bekezdése. 
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91. Nem alkalmazható pénzügyi korrekció akkor sem, ha az alulteljesítés az eredményekre 

vonatkozik, vagy ha a célértékeket a CPR-ben meghatározott olyan külső tényezők miatt nem 

érték el, mint pl. a társadalmi-gazdasági vagy környezeti tényezők, az érintett tagállam 

gazdasági vagy környezeti viszonyaiban bekövetkezett jelentős változások vagy a vis maior 

esetei55. A jogszabályban külön nem említett külső tényezőket eseti alapon kell elemezni, és 

ennek eredményeként akár 50%-kal is csökkenteni lehet a pénzügyi korrekció mértékét56

92. A pénzügyi korrekciók alkalmazása során figyelembe kell venni az arányosság elvét és az 

operatív program forrásfelhasználási szintjét. Az arányosság elvét illetően előre 

meghatározott határérték nélkül csökkenteni lehet a pénzügyi korrekció mértékét, ha azt 

aránytalannak ítélik meg. A forrásfelhasználási szint tekintetében a jogszabály azt írja elő, 

hogy a pénzügyi korrekciókat csak azokra a prioritásokra alkalmazzák, amelyeknél az output 

teljesítési értéke kevesebb, mint a célértékek kétharmada. A pénzügyi korrekció mértékét a 

teljesítési/abszorpciós együttható alapján állapítják meg (lásd: 

. A 

szóban forgó külső tényezők hatásának mértékét értékelések révén kell megítélni. 

IV. melléklet

Az alulteljesítéssel szembeni korrekciós intézkedések szabályozási feltételei túlságosan 

korlátozóak 

). 

93. Ahogy azt egy korábbi különjelentésben már megjegyeztük, a 2014–2020-as időszakban 

van lehetőség először arra, hogy a Bizottság alulteljesítés esetén felfüggessze a kifizetéseket 

vagy pénzügyi korrekciókat alkalmazzon. Ezt a helyes irányba tett első lépésnek tekintjük57

                                                      

55  Az 1303/2013/EU rendelet 22. preambulumbekezdése és 22. cikkének (7) bekezdése. 

. E 

megelőző és korrekciós intézkedések alkalmazása azonban túlságosan korlátozó szabályozási 

feltételekhez van kötve. Emiatt nagyon valószínűtlen, hogy a Bizottság a 2014–2020-as 

időszak során alulteljesítés miatt valaha is képes lenne felfüggeszteni a kifizetéseket vagy 

pénzügyi korrekciókat előírni. 

56  A 480/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikkének (3) bekezdése. 

57  A 4/2017. sz. 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”) 134–135. bekezdése 
(http://eca.europa.eu). 



50 

 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

Az előzetes feltételrendszerek egységes keretrendszerrel szolgáltak annak értékeléséhez, 

hogy a tagállamok készen álltak-e a kohéziós politika végrehajtására; nem egyértelmű 

viszont, hogy ez mennyiben vezetett tényleges helyi szintű változásokhoz 

94. Az előzetes feltételrendszerek megkövetelik a tagállamoktól, hogy bizonyos feltételeket 

a program végrehajtásának megkezdése előtt, illetve legkésőbb 2016 végéig teljesítsenek. Ez 

pozitív innováció a kohéziós politikában. 

95. A tagállamok úgy ítélték meg az operatív programok elfogadásakor, hogy a tematikus 

előzetes feltételrendszerek majdnem kétharmada (65%) teljesül. Igen eltérő volt azonban a 

helyzet tagállamok és előzetes feltételrendszerek szerint. Például a 29 tematikus előzetes 

feltételrendszer közül 8 a tagállamok több mint felében teljesült, négy pedig az esetek 

kevesebb mint negyedében. 

96. Lassú volt az előrehaladás azon cselekvési tervek végrehajtása terén is, amelyeket a 

tagállamok a nem teljesített előzetes feltételrendszerek tekintetében fogadtak el: 2017 

februárjáig a Bizottság monitoringadatai szerint 761 cselekvési terv közül 380-at (50%) még 

nem hajtottak végre. Ez az arány a Bizottság monitoringadatai szerint az éves végrehajtási 

jelentések és előrehaladási jelentések 2017. júniusi, illetve augusztusi beérkezését követően 

92%-ra csökkent. 2017 februárjáig mindössze három tagállam hajtotta végre valamennyi 

cselekvési tervét (Finnország, Lettország és Litvánia). Ugyanakkor tíz tagállam (Bulgária, 

Spanyolország, Görögország, Horvátország, Magyarország, Olaszország, Szlovákia, Írország, 

Svédország és Luxemburg) a cselekvési terveinek kevesebb mint felét hajtotta végre. Az 

összes kapcsolódó cselekvési terv végrehajtása terén az előrehaladás az uniós és tagállami 

közbeszerzési szabályok, valamint az állami támogatásra vonatkozó szabályok be nem 

tartására vonatkozó előzetes feltételrendszerek esetében volt a leglassúbb; ez a két terület 

tekinthető a kohéziós politikában észlelt szabálytalanságok fő forrásának. Pozitív fejlemény 

viszont, hogy becslésünk szerint a nem teljesített tematikus előzetes feltételrendszerek által 

érintett kohéziós kiadások aránya 2016 végére 57%-ról 27%-ra csökkent. A Bizottság szerint 

2017. szeptember közepéig 11 ország (Belgium, Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, 
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Lettország, Litvánia, Hollandia, Portugália, Svédország, Szlovénia és Szlovákia) fejezte be 

valamennyi cselekvési terve végrehajtását. 

97. A Bizottság az előzetes feltételrendszerek értékelésekor nem vette teljes mértékben 

figyelembe a más összefüggésekben, például az európai szemeszter kapcsán generált 

ismereteket, illetve a főigazgatóságai által vagy saját monitoringtevékenysége keretében 

gyűjtött információkat. Több példát találtunk inkonzisztens értékelésre, ami arra is utalhat, 

hogy nem elég szigorú a tagállamok gyakran túlzottan pozitív és inkonzisztens 

önértékelésének validálása. A probléma részben abban áll, hogy a CPR nagyon gyakran túl 

általánosan határozza meg az előzetes feltételrendszerek teljesülésének megítélési 

kritériumait, így azok jelentős értelmezési szabadságot engednek meg. A kritériumok például 

gyakran nem kötődnek konkrét számszerű célértékekhez, még akkor sem, ha ilyeneket le 

lehetett volna vezetni a meglévő uniós jogszabályokból. 

98. A Bizottság nem függesztette fel az időközi kifizetések egészét vagy egy részét, noha 

egyes tagállamok nem teljesítették a vonatkozó előzetes feltételrendszereket. 13 tagállam 

saját döntéssel felfüggesztette a kifizetéseket 78 operatív program kiválasztott beruházási 

prioritásaival kapcsolatban, ami az ESZA-finanszírozásból mintegy 2,3 milliárd eurót, az ERFA- 

és KA-finanszírozásból pedig mintegy 4,7 milliárd eurót érintett. Ugyanakkor 2017 

februárjáig az értékelés szerint számos cselekvési tervet nem hajtottak végre, illetve számos 

előzetes feltételrendszer nem teljesült. A tagállamoknak 2017 közepéig kellett benyújtaniuk 

az előzetes feltételrendszerek helyzetéről szóló előrehaladási és végrehajtási jelentésüket. 

E jelentések alapján a Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket, de erre még nem került sor. 

99. A felkeresett tagállamok összességében hasznos önértékelési eszköznek találták az 

előzetes feltételrendszereket. 

100. A feltételrendszerek értékelése azonban csak azt a helyzetet ragadja meg, amely az 

egyes operatív programok elfogadásakor, illetve a nem teljesítettnek tekintett 

feltételrendszerek esetében legkésőbb 2016 végén állt fenn. A CPR a 2016 utáni időszakra 

nem írja elő az előzetes feltételrendszerek helyzetének nyomon követését. Emiatt a 

Bizottság nehezen fogja tudni megítélni, hogy a 2020 utáni programozási időszakra 

vonatkozó jogalkotási javaslat előkészítésével hozott-e tényleges helyi szintű változást. 
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A Bizottság nem írhat elő pénzügyi korrekciót abban az esetben sem, ha az előzetes 

feltételrendszerek nem teljesülnek. Az előzetes feltételrendszerek eredményessége és az, 

hogy milyen mértékben hatnak az esb-alapok eredményes felhasználására a programozási 

időszak során, attól fog függeni, hogy a tagállamok milyen felelősségtudattal és 

szerepvállalással tartják fenn és alkalmazzák ezeket. 

Az eredményességi tartalék kevés ösztönzőt nyújt az operatív programok 

eredményorientáltságának javítására, és valószínűleg nem vezet el ahhoz, hogy a kohéziós 

kiadásokat jelentős mértékben átcsoportosítsák eredményesebb programokhoz 

101. A 391 operatív programból 299-nél (76%) vezettek be eredményességi tartalékot. 

Elemzésünk megerősítette, hogy a tagállamok az operatív programjaikban a 

335 milliárd euró összegű teljes uniós finanszírozásból mintegy 20 milliárd eurót rendeltek 

ezekhez az eredményességi tartalékokhoz a 2014–2020-as időszakban. Ez 6%-át teszi ki a 

„Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés keretében az ERFA-hoz, 

ESZA-hoz és KA-hoz rendelt forrásoknak, a CPR-ben megállapított források kivételével. 

102. A korábbi programozási időszakokkal szemben az eredményességmérési keret és az 

eredményességi tartalék kötelező, és azt a legtöbb prioritási tengelyre alkalmazni kell. 

Emellett a tartalék felosztási mechanizmusai kezdettől fogva egyértelműek, a felosztás 

kritériumait pedig a programok beavatkozási logikájából vezették le, és előre meghatározták. 

Ez üdvözlendő változás. Ez üdvözlendő változás. 

103. Az eredményességi tartalékot csak az operatív programok eredményességmérési 

keretében meghatározott mérföldkövek elérésekor lehet véglegesen célhoz rendelni. Az 

ezekre a mérföldkövekre meghatározott értékeket azonban nem kell teljes mértékben elérni 

2018-ig. 

104. Ha a mérföldkövek nem érik el ezeket a minimális értékeket, az eredményességi 

felülvizsgálat eredményeként át lehet csoportosítani az eredményességi tartalékot azokhoz a 

prioritási tengelyekhez, amelyek az outputok, a főbb végrehajtási lépések és a pénzügyi 

mutatók tekintetében elérték a rájuk vonatkozó mérföldkövek értékeit, illetve a 

mérföldkövek értékeinek egyértelmű nemteljesítése esetén fel lehet függeszteni a 

kifizetéseket. Az eredménymutatókra vonatkozó mérföldkövek nemteljesítése okán azonban 
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a program végrehajtása alatt nem lehet felfüggeszteni a kifizetéseket. Mindezt egybevéve az 

eredményességi tartalék valószínűleg nem vezet el ahhoz, hogy a kohéziós kiadásokat 

jelentős mértékben átcsoportosítsák eredményesebb programokhoz. 

105. Az eredményességi tartalék átcsoportosítása mindenképpen csak nemzeti szinten 

lehetséges: a forrásokat át lehet csoportosítani ugyanazon operatív program más 

prioritásaihoz vagy ugyanazon tagállam más operatív programjainak prioritásaihoz. Ezért 

nem áll fenn az a kockázat, hogy a 2019-es eredményességi felülvizsgálatból következően a 

tagállamok uniós támogatást veszíthetnének. 

106. Az eredményességi tartalék átcsoportosításának alapját képező mutatók túlnyomó 

többsége az outputra (57,1%), a pénzügyi mutatókra (33,4%) és a főbb végrehajtási 

lépésekre (9,2%) vonatkozott, az eredménymutatókra csak elhanyagolható mértékben 

(0,3%). Ebből is kiviláglik, hogy az eredményességi tartalék továbbra is a kiadásokra és a 

projektek outputjaira összpontosít, nem pedig az eredmények elérésére. 

107. Ráadásul amikor az eredményességmérési keret részeként a főbb végrehajtási lépéseket 

alkalmazzák, akkor az eredményességi tartalék végleges célhoz rendelése lényegében a 

végrehajtás megkezdésére való képességet jutalmazza, nem pedig a beavatkozás 

eredményességét magát. A főbb végrehajtási lépéseket az eredményességi tartalékhoz 

kötött uniós támogatások mintegy egyötödénél (22%) alkalmazták. 

108. A vizsgált operatív programok eredményességmérési keretében szereplő mutatók 

mintegy egynegyede (28%) esetében nem tudtunk megállapítást tenni a mérföldkőre 

vonatkozó célérték pontosságáról, vagy azért, mert a számítási módszert nem lehetett 

ellenőrizni, vagy pedig azért, mert nem fejtették ki részletesen az egységköltségeket vagy az 

alapul vett előfeltevéseket. Úgy véljük továbbá, hogy a fennmaradó mérföldkövek és 

célértékek mintegy 18%-a nem reális/elérhető, illetve azok nem elég ambiciózusak. 

Összességében ez azt jelenti, hogy az esetek mintegy 46%-ában továbbra is kétségek állnak 

fenn az eredményességi tartalék felszabadítására meghatározott mérföldköveket, illetve 

célértékeket illetően. 

109. Végezetül: a 2014–2020-as időszakban van lehetőség először arra, hogy a Bizottság 

alulteljesítés esetén felfüggessze a kifizetéseket, vagy pénzügyi korrekciókat alkalmazzon. Ezt 
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a helyes irányba tett első lépésnek tekintjük. Ezeknek a korrekciós intézkedéseknek az 

alkalmazása azonban túlságosan korlátozó szabályozási feltételekhez van kötve. Emiatt 

nagyon valószínűtlen, hogy a Bizottság a 2014–2020-as időszak során alulteljesítés miatt 

valaha is képes lenne felfüggeszteni a kifizetéseket vagy pénzügyi korrekciókat előírni. 

Ajánlásaink a 2020 utáni időszakra 

110. Meggyőződésünk szerint nem lenne költséghatékony megoldás, ha bármelyik eszközzel 

kapcsolatban szabályozási változásokra kerülne sor a jelenlegi 2014–2020-as időszakban. 

Mindazonáltal arra buzdítjuk a tagállamokat, hogy fejezzék be az elfogadott cselekvési tervek 

végrehajtását, illetve a Bizottságot, hogy értékelje azokat, és törekedjenek valamennyi 

előzetes feltételrendszer teljesítésére. Emellett alkalmazni kell az eredményességi tartalékra 

vonatkozó meglévő rendelkezéseket, hogy a lehető legjobban el lehessen kerülni a 

pénzpazarlást. 

111. Ajánlásaink ezért a 2020 utáni időszakra vonatkoznak, amelynek során, ha mindkét 

eszközt fenntartják, akkor meg kell őket erősíteni, hogy nagyobb valószínűséggel tudjanak 

hozzájárulni a kohéziós kiadások eredményesebb felhasználásához. 

1. ajánlás. Az előzetes feltételrendszer továbbfejlesztése a 2020 utáni időszakra 

A 2020 után időszakra vonatkozó jogalkotási javaslatában a Bizottság fejlessze tovább annak 

értékelésére összpontosító eszközzé az előzetes feltételrendszereket, hogy a tagállamok 

mennyire állnak készen az uniós alapok végrehajtására, és különösen 

a) 2014–2020 tekintetében értékelje újra mindegyik előzetes feltételrendszer relevanciáját 

és hasznosságát, számolja fel az átfedéseket, és csak azokat tartsa meg, amelyek 

tényleges hatással vannak a szakpolitikai célkitűzések elérésére; 

b) a 2020 utáni időszakra vonatkozóan biztosítsa az előzetes feltételrendszerek 

összhangját az európai szemeszterrel; 

c) határozzon meg lehetőség szerint mérhető célokat tartalmazó, egyértelmű 

kritériumokat annak biztosítására, hogy az elérendő célok értelmezése egységes legyen; 
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d) a programozási időszak során követelje meg az előzetes feltételrendszerek betartását és 

alkalmazását, és a potenciális adminisztratív terhelést is figyelembe véve kövesse azt 

nyomon. 

A végrehajtás határidejére vonatkozó cél: a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási 

javaslatok előkészítése során. 

 

2. ajánlás. Annak mérlegelése, hogy a 2020 utáni időszakra egy eredményorientáltabb 

eszközzé alakítsák át az eredményességi tartalékot 

A 2020 után időszakra vonatkozó jogalkotási javaslatában a Bizottság fejlessze tovább az 

eredményességi tartalékot eredményorientáltabb, a forrásokat a jó eredményeket elért 

programokhoz átcsoportosító eszközzé történő átalakítását, és mérlegelje elsősorban az arra 

vonatkozó javaslatok benyújtását, hogy 

a) a levont tanulságok alapján az eredményességi tartalékot a jó teljesítményt jobban 

előmozdító és jutalmazó eszközzé fejlesszék tovább, miközben az operatív programok 

tegyék világossá, hogy mit szándékoznak elérni a kiegészítő támogatással; 

b) szélesebb körben alkalmazzák a közvetlen eredménymutatókat, és a főbb végrehajtási 

lépéseket tegyék olyan eszközzé, amely az eredményesség értékelésekor jobban 

kimutatja a hosszú távú infrastrukturális beavatkozások tényleges teljesítményét; 

c) a források megfelelő felhasználását előmozdító ösztönzők további növelése céljából 

vizsgálják felül a kifizetések felfüggesztésére és a pénzügyi korrekciókra vonatkozó 

feltételeket, hogy az alulteljesítést könnyebben, már korai szakaszban kezelni lehessen. 

A végrehajtás határidejére vonatkozó cél: a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási 

javaslatok előkészítése során. 
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I. MELLÉKLET 

Tematikus és általános előzetes feltételrendszerek 

Tematikus célkitűzés Tematikus előzetes feltételrendszer 
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1. tematikus célkitűzés – A kutatás, a 
technológiai fejlesztés és az innováció 
erősítése 

1.1. előzetes feltételrendszer. Kutatás és innováció: a nemzeti reformprogrammal összhangban álló intelligens specializációra 
vonatkozó nemzeti vagy regionális stratégia megléte a magánfinanszírozású kutatások és innováció kiadásainak intenzívebb 
hasznosítására, amely megfelel a jól teljesítő nemzeti vagy regionális K+I rendszerek funkcióinak.  

X    

1.2. előzetes feltételrendszer. Kutatási és innovációs infrastruktúra. A beruházások költségvetési tervezésére és rangsorolására 
vonatkozó többéves terv megléte. X    

2. tematikus célkitűzés – Információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) 
hozzáférésének, használatának és 
minőségének javítása (Szélessávra vonatkozó 
cél) 

2.1. előzetes feltételrendszer. Digitális növekedés: a digitális növekedésre vonatkozó stratégiai szakpolitikai keret a megfizethető, jó 
minőségű és átjárható magáncélú és közösségi információs és kommunikációs szolgáltatások serkentésére és a polgárok, többek között 
a lakosság kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportjai, a vállalkozások és a közigazgatási szervek által történő használat növelésére, 
beleértve a határon átnyúló kezdeményezéseket. 

X  X  

2.2. előzetes feltételrendszer. Új generációs hálózat (NGN) infrastruktúrája: olyan nemzeti vagy regionális NGA-tervek rendelkezésre 
állása, amelyek figyelembe veszik az unió nagysebességű internetelérési céljainak megvalósítására tett regionális intézkedéseket, olyan 
területekre összpontosítva, ahol a piac nem tud nyílt infrastruktúrát biztosítani elérhető árakon és megfelelő minőségben a versenyre 
és állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal összhangban, és biztosítják a lakosság kiszolgáltatott csoportjai számára a 
szolgáltatások elérhetőségét. 

X    

3. tematikus célkitűzés – Kis- és közép-
vállalkozások (kkv-k) versenyképességének 
növelése 

3.1. előzetes feltételrendszer. Konkrét intézkedésekre került sor a kisvállalkozói intézkedéscsomag (SBA) figyelembevételével a 
vállalkozói szellem előmozdításának támogatása érdekében.    X 

4. tematikus célkitűzés – Az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő 
elmozdulás támogatása minden ágazatban 

4.1. előzetes feltételrendszer. Intézkedésekre került sor előmozdítandó az épületek építése vagy felújítása során az energia-
végfelhasználás hatékonyságának költséghatékony javítását és az energiahatékonyságba történő költséghatékony beruházást.  X   

4.2. előzetes feltételrendszer. Intézkedésekre került sor a hő és a villamos energia nagy hatásfokú kapcsolt előállításának előmozdítása 
érdekében.  X   

4.3. előzetes feltételrendszer. Intézkedésekre került sor a megújuló energiaforrások előállításának és elosztásának ösztönzése 
érdekében. X X   

5. tematikus célkitűzés – Az 5.1. előzetes feltételrendszer. Kockázatmegelőzés és kockázatkezelés: a katasztrófakezeléssel kapcsolatos nemzeti és regionális X    
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éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása; 

kockázatértékelések megléte, figyelembe véve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 

6. tematikus célkitűzés – A környezet 
megóvása és védelme és a források hatékony 
felhasználásának elősegítése 

6.1. előzetes feltételrendszer. Vízügyi ágazat: a) olyan vízdíj-megállapítási szakpolitika megléte, amely alkalmas arra, hogy a 
felhasználókat a vízforrások hatékony használatára ösztönözze, és b) annak biztosítása, hogy a különféle vízhasznosítási célok 
megoszlása megfelelően hozzájáruljon a vízszolgáltatások költségeinek megtérüléséhez a programok által támogatott beruházások 
céljára készített, jóváhagyott vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott mértékben. 

X X   

6.2. előzetes feltételrendszer. Hulladékágazat: gazdasági és környezeti szempontból fenntartható beruházások előmozdítása a 
hulladékágazatban, különösen hulladékgazdálkodási tervek kidolgozása révén, a 2008/98/EK irányelvvel és a hulladékgazdálkodási 
hierarchiával összhangban. 

X X   

7. tematikus célkitűzés – A fenntartható 
közlekedés előmozdítása és szűk 
keresztmetszetek megszüntetése a 
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban 

7.1. előzetes feltételrendszer. Közlekedés: a tagállamok intézményi felépítésével összhangban álló, közlekedési beruházásokra 
vonatkozó olyan átfogó terv vagy tervek, illetve keret vagy keretek megléte (beleértve a regionális és helyi szintű közösségi közlekedést 
is), amelyek támogatják az infrastruktúrafejlesztést és javítják a TEN-T törzshálózatához és az átfogó TEN-T hálózathoz való 
csatlakozást. 

X  X  

7.2. előzetes feltételrendszer. Vasút: egy vasúti fejlesztésről szóló külön szakasz megléte a tagállamok intézményi felépítésével 
összhangban álló átfogó közlekedési tervben vagy tervekben, illetve keretben vagy keretekben (beleértve a regionális és helyi szintű 
közösségi közlekedést is), amelyek támogatják az infrastruktúrafejlesztést és javítják a TEN-T törzshálózatához és az átfogó TEN-T 
hálózathoz való csatlakozást. A beruházások lefedik a mobil eszközöket, illetve az átjárhatóságot és a kapacitáskiépítést. 

X  X  

7.3. előzetes feltételrendszer. Más közlekedési módok, beleértve a belvízi és tengeri hajózási útvonalakat, kikötőket, multimodális 
összeköttetéseket és repülőtéri infrastruktúrát: egy belvízi és tengeri hajózási útvonalakról, kikötőkről, multimodális összeköttetésekről 
és repülőtéri infrastruktúráról szóló külön szakasz megléte az átfogó közlekedési tervben vagy tervekben, illetve keretben vagy 
keretekben, amelyek hozzájárulnak az átfogó TEN-T hálózathoz és a TEN-T törzshálózatához való csatlakozás javulásához, és a 
fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdításához. 

X  X  

7.4. előzetes feltételrendszer. Intelligens energiaelosztó, -tároló és -átviteli rendszerek kialakítása X X   

8. tematikus célkitűzés – A fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, valamint a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése 

8.1. előzetes feltételrendszer. Az aktív munkaerő-piaci intézkedéseket a foglalkoztatási iránymutatásokra figyelemmel dolgozzák ki és 
hajtják végre.   X  

8.2. előzetes feltételrendszer. Önfoglalkoztatás, vállalkozás és vállalatalapítás: az inkluzív vállalkozáskezdés-támogatásra vonatkozó 
stratégiai szakpolitikai keret megléte. X    

8.3. előzetes feltételrendszer. A munkaerő-piaci intézményeket a foglalkoztatási iránymutatásokra figyelemmel modernizálják és 
erősítik.   X  
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8.4. előzetes feltételrendszer. Aktív és egészséges időskor: az aktív idősödési szakpolitikákat a foglalkoztatási iránymutatásokra 
figyelemmel dolgozzák ki.    X 

8.5. előzetes feltételrendszer. A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók változásokhoz történő alkalmazkodása: A változás és 
szerkezetváltás előrejelzését és megfelelő kezelését előnyben részesítő politikák megléte.    X 

8.6. előzetes feltételrendszer. A fiatalok foglalkoztatását – többek között az ifjúsági garancia végrehajtásán keresztül – elősegítő átfogó 
stratégiai szakpolitikai keret megléte. X    

9. tematikus célkitűzés – A társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység, 
valamint a megkülönböztetés minden 
formája elleni fellépés 

9.1. előzetes feltételrendszer. A szegénység csökkentését célzó nemzeti stratégiai szakpolitikai keret megléte és végrehajtása, melynek 
célja a munkaerőpiacról kirekesztődött személyek aktív befogadása a foglalkoztatási iránymutatásokra figyelemmel. X    

9.2. előzetes feltételrendszer. A romák befogadására vonatkozó nemzeti stratégiai szakpolitikai keret van érvényben. X    

9.3. előzetes feltételrendszer. Egészség: az egészségügyre vonatkozó, a gazdasági fenntarthatóságot biztosító nemzeti vagy regionális, 
az EUMSZ 168. cikkének keretein belüli stratégiai szakpolitikai keret megléte. X    

10. tematikus célkitűzés – Az oktatásba, a 
képzésbe és a szakképzésbe történő 
beruházás a készségek fejlesztése és az egész 
életen át tartó tanulás érdekében 

10.1. előzetes feltételrendszer. Korai iskolaelhagyás: a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó, az EUMSZ 165. cikkének keretein belüli 
stratégiai szakpolitikai keret megléte. X    

10.2. előzetes feltételrendszer. Felsőoktatás: az EUMSZ 165. cikkének keretein belüli nemzeti vagy regionális stratégiai szakpolitikai 
keret megléte a felsőoktatási végzettség arányának, minőségének és hatékonyságának növelésére. X    

10.3. előzetes feltételrendszer. Egész életen át tartó tanulás: az EUMSZ 165. cikkének keretein belüli nemzeti, illetve regionális 
stratégiai szakpolitikai keret megléte az egész életen át tartó tanulás elősegítésére. X    

10.4. előzetes feltételrendszer. A szakképzési rendszerek minőségének és hatékonyságának javítására irányuló nemzeti vagy regionális, 
az EUMSZ 165. cikkének keretein belüli stratégiai szakpolitikai keret megléte. X    

11. tematikus célkitűzés – A hatóságok és az 
érdekelt felek intézményi kapacitásának 
növelése, és hatékony közigazgatás 

11. előzetes feltételrendszer. A tagállamok igazgatási hatékonyságát erősítő stratégiai szakpolitikai keret megléte, beleértve a 
közigazgatás reformját. X  X  

Általános előzetes feltételrendszerek területei 

1. Megkülönböztetésmentesség 

2. Nemek közötti egyenlőség 
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3. Fogyatékosság 

4. Közbeszerzés 

5. Állami támogatás 

6. A környezeti hatásvizsgálattal (EIA) és a stratégiai környezeti vizsgálattal (SEA) kapcsolatos 
környezetvédelmi jogszabályok 

7. Statisztikai rendszerek és eredménymutatók 

Forrás: Európai Számvevőszék, a CPR és az esb-alapokra vonatkozó előzetes feltételrendszerekről szóló bizottsági iránymutatás. 
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II. MELLÉKLET 

A tematikus előzetes feltételrendszerek három fő típusának elemzése 

Stratégiai előzetes feltételrendszerek 

1. A tematikus előzetes feltételrendszerek többsége (a 29-ből 22) egy stratégiai keret, 

stratégia vagy hosszú távú terv meglétét vagy elfogadását érinti. Ezeknek az előzetes 

feltételrendszereknek többféle céljuk lehet. Például biztosítaniuk kell a tagállamokban az 

állami beavatkozások jobb koordinálását, valamint a tagállami és uniós finanszírozás közötti 

szinergiákat. Segítséget kell nyújtaniuk abban is, hogy a legfontosabb szükségletekre 

összpontosítsák az uniós forrásokat, és így megelőzzék a pazarlást (lásd: háttérmagyarázat

Háttérmagyarázat. Példák a stratégiai előzetes feltételrendszerre 

). 

A 2.2. előzetes feltételrendszer („Új generációs hálózat (NGN) infrastruktúrája: A nemzeti vagy 

regionális NGN-tervek rendelkezésre állása”) az Unió azon célkitűzését támogatja, hogy minden 

európai számára nagyobb sebességű internetet biztosítsanak. Megköveteli a tagállamoktól, hogy 

megalapozott gazdasági elemzés alapján készítsék el a szélessávú infrastruktúra beruházási tervét. 

A terveknek ki kell jelölniük az üzletileg életképes területeket (pl. nagyobb népsűrűségű, nagyobb 

keresletet felmutató területek), ahol a beruházásoknak elsődlegesen magánbefektetőktől kell 

érkezniük, de az alacsony nyereségességű területeket is, ahol szükség van közpénzekből folyósított 

hozzájárulásra is, többek között az esb-alapokból. 

2. E 22 előzetes feltételrendszer közül 18 esetében nincsenek olyan kifejezett szabályozási 

rendelkezések, amelyek részletesen előírnák a stratégiák meghatározásának mikéntjét, azt, 

hogy mely szervezetek felelősek azok végrehajtásáért, és hogyan kell nyomon követni azokat 

(lásd: I. melléklet

3. A stratégiai előzetes feltételrendszerek kohéziós kiadásokra gyakorolt hatása e hosszú 

távú tervek és stratégiák minőségétől, az operatív tervekkel való összehangolásuktól, 

valamint a tagállamok felelősségtudatától és szerepvállalásától függ. A megfelelő előzetes 

). A fennmaradó négy előzetes feltételrendszer esetében ezeket a 

szempontokat irányelvek és rendeletek határozzák meg. Az ezekben az előzetes 

feltételrendszerekben említett stratégiákra vonatkozó követelményeket a CPR határozza 

meg, és azok más-más területekre terjednek ki. 
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feltételrendszerekre a CPR-ben előírt kritériumok mechanikus teljesítése és betartása 

nyilvánvalóan nem elégséges jobb eredmények eléréséhez. 

Adminisztratív és intézményi kapacitással kapcsolatos előzetes feltételrendszerek 

4. A tagállami hatóságok adminisztratív és intézményi kapacitása kulcstényező a kohéziós 

kiadások eredményes felhasználásának biztosításában. A 29 tematikus előzetes 

feltételrendszer közül hét intézkedéseket követel meg annak érdekében, hogy biztosítsák 

vagy javítsák a szakpolitikai végrehajtási képességet (elsősorban az információs és 

kommunikációs technológiák (TO2), a közlekedés (TO7), a foglalkoztatás (TO8) és általában a 

közigazgatás (TO11) terén). Megállapításunk szerint a CPR-ben az ezen előzetes 

feltételrendszerek teljesítésének értékelésére meghatározott kritériumok nem voltak 

egyértelműek, így a tagállamoknak nagyfokú mérlegelési jogkörük maradt önértékelésük 

elvégzéséhez. 

Szabályozási előzetes feltételrendszerek 

5. A 29 tematikus előzetes feltételrendszer közül hat szabályozási jellegű. Ezek jórészt a 

megújuló energia, az energiahatékonyság, valamint a vízügy és a hulladékágazat területéhez 

kapcsolódnak:  

- 4.1. sz.: „Az energiahatékonyság előmozdítása az épületek építésekor vagy 

felújításakor” a 2006/32/EK, a 2010/31/EU és a 2012/27/EU irányelvvel kapcsolatban; 

- 4.2. sz.: „Hő és a villamos energia nagy hatásfokú kapcsolt előállításának előmozdítása” 

a 2004/8/EK irányelvvel kapcsolatban; 

- 4.3. sz.: „A megújuló energiaforrások előállításának és elosztásának ösztönzése” a 

2009/28/EK irányelvvel kapcsolatban; 

- 7.4. sz.: „Intelligens földgáz- és intelligens energiaelosztó, -tároló és -szállító rendszerek 

fejlesztése” a 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelvvel és a 714/2009/EK, a 715/2009/EK 

és a 347/2013/EU rendelettel kapcsolatban; 

- 6.1. sz.: „Vízügy: vízdíj-megállapítási szakpolitika megléte” a 2000/60/EK irányelvvel 

kapcsolatban; 
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- 6.2. sz.: „Hulladékágazat: Gazdasági és környezeti szempontból fenntartható 

beruházások előmozdítása a hulladékágazatban” a 2008/98/EK irányelvvel 

kapcsolatban. 

6. Elemzésünk tanúsága szerint a szabályozási előzetes feltételrendszerek egyértelműen 

kapcsolódnak az irányelvek nemzeti jogba való átültetéséhez. A szabályozási előzetes 

feltételrendszerek értékelési kritériumai kötelező jogi erővel is bírnak. Ezért – megfelelő 

végrehajtásuk esetén – ezeknél az előzetes feltételrendszereknél a legnagyobb a 

valószínűsége annak, hogy mérhető hatást gyakorolnak a kohéziós kiadásokra, valamint a 

támogatott beruházások pénzügyi életképességére (lásd: háttérmagyarázat

Háttérmagyarázat. Példák a szabályozási előzetes feltételrendszerekre 

). 

A 4.1. előzetes feltételrendszer megköveteli a tagállamoktól, hogy mozdítsák elő az épületek építése 

vagy felújítása során az energia-végfelhasználás hatékonyságának költséghatékony javítását és az 

energiahatékonyságba történő költséghatékony beruházást. Ezeknek az intézkedéseknek arra kell 

ösztönözniük a piaci szereplőket, hogy energiaszolgáltatásokat vásároljanak, és tegyenek 

intézkedéseket az energiahatékonyság javítására. Ezeket a tevékenységeket az esb-alapok 

támogatják. Ezért ez az előzetes feltételrendszer ösztönzi a keresletet az uniós társfinanszírozású 

beavatkozások iránt. 
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A 6.1. előzetes feltételrendszer olyan vízdíj-megállapítási szakpolitikát követel meg, amely a) alkalmas 

arra, hogy a felhasználókat a vízforrások hatékony használatára ösztönözze, valamint b) biztosítja, 

hogy a különböző vízfelhasználók megfelelően hozzájáruljanak a vízszolgáltatások költségeinek 

megtérüléséhez1. A szóban forgó hozzájárulást figyelembe kell venni a finanszírozási hiány, azaz a 

beruházás összköltsége és az Unió által társfinanszírozható nemzeti hozzájárulás közötti különbség 

meghatározásakor. Másképpen megfogalmazva az Unió a beruházásoknak csak azt a részét 

társfinanszírozza, amely a vízügyi infrastruktúra használóinak hozzájárulásaival nem fedezhető2

                                                      

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.). 

. 

2 A vízellátási infrastruktúra uniós finanszírozású beruházásaival kapcsolatban további információ 
a Számvevőszék 12/2017. sz. különjelentésében található („Az ivóvíz-irányelv végrehajtása: 
Bulgáriában, Magyarországon és Romániában javult a víz minősége és az ivóvízhez való 
hozzáférés, de továbbra is jelentősek a beruházási igények”). 
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III. MELLÉKLET 

Az eredményességmérési keretre vonatkozó mutatók mérföldköveinek és célértékeinek 

összhangja a CPR II. mellékletével (prioritási tengelyenként)1

 

 az 1. és 8. tematikus 

célkitűzés tekintetében megvizsgált 14 operatív program esetében 

Alap  Mutatók  

Összesen 
ERFA/KA ESZA Outputok és 

főbb 
végrehajtási 

lépések 

Pénzügyi 

A mérföldkövek és célértékek teljes száma prioritási 
tengelyenként 60 68 81 47 128 

ebből, amelyek megfelelnek a következő követelményeknek: 

a.1) Reálisak, teljesíthetők 

 Reálisak, teljesíthetők 25 
(42%) 

44 
(65%)  33 

(41%) 
36 

(77%)  69 
(54%) 

 Következtetés levonásához elégtelen dokumentáció 24 
(40%) 

12 
(18%)  33 

(41%) 
3 

(6%)  36 
(28%) 

 Nem reális, illetve nem teljesíthető  11 
(18%) 

12 
(18%)  15 

(19%) 
8 

(17%)  23 
(18%) 

a.2) Relevánsak és tartalmazzák az adott prioritás 
terén elért előrehaladásra vonatkozó lényeges 
információkat 

60 
(100%) 

68 
(100%)  81 

(100%) 
47 

(100%)  128 
(100%) 

b) Összhangban vannak a prioritás egyedi 
célkitűzéseinek természetével és jellegével; 

60 
(100%) 

68 
(100%)  81 

(100%) 
47 

(100%)  128 
(100%) 

c) Átláthatóak, objektívan ellenőrizhető célértékekkel rendelkeznek, valamint a hozzájuk felhasznált forrásadatok azonosítottak és 
lehetőség szerint nyilvánosan hozzáférhetőek 

 Forrásadat azonosítva  60 
(100%) 

68 
(100%)  81 

(100%) 
47 

(100%)  128 
(100%) 

 Objektívan ellenőrizhető célértékek 36 
(60%) 

56 
(82%)  48 

(60%) 
44 

(94%)  92 
(72%) 

d) Ellenőrizhetők anélkül, hogy et 
aránytalanul nagy adminisztratív 
terhelést okozna 

A mintában szereplő összes mutató esetében az adatok forrása a tagállamok által kidolgozott 
statisztikai rendszer. A mérföldkövek és célértékek ellenőrzésével adott esetben együtt járó 
adminisztratív terhelés ezért közvetlenül azon rendszerek kidolgozásával kapcsolatos, amelyek 
eljárásai még nem kerültek elemzésre. 

e) Adott esetben az összes 
programban konzisztensek 

Valamennyi outputmutatót és főbb végrehajtási lépést tekintve ez csak egy mutató esetében 
volt megerősíthető, minden más esetben eltérő mutatókat használtak. Megjegyezzük azonban, 
hogy a mérföldkövek és célértékek az ESZA-társfinanszírozásban részesült hat vizsgált operatív 
program közül csak kettőben voltak megadva nemenkénti bontásban. A jogalap a tagállamokra 
bízza, hogy megadják-e nemek szerinti bontásban a mérföldköveket2

Forrás: Európai Számvevőszék, az operatív programok és a tagállamok által szolgáltatott kiegészítő 
információk alapján. 

. 

                                                      

1 A bemutatott számok azt jelentik, hogy egy mutatót hányszor alkalmaznak az 
eredményességmérési keretben, vagyis megszámolásuk prioritási tengelyenként történt. 

2  A Bizottság 288/2014/EU végrehajtási rendelete, I. melléklet, 6. táblázat. 
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IV. MELLÉKLET 

A mérföldkövek és célértékek elérésének értékelésére alkalmazandó szabályok 

 

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság 215/2014/EU végrehajtási rendeletének és a Bizottság 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének 
felülvizsgálata alapján. 

2018 
vége 

85% (2)65% (1)

Lehetséges felfüggesztés Eredményességi 
tartalék

Az eredményességi 
tartalék 

újraelosztása
A felfüggesztések feltételei:
- A mulasztás okai olyan egyértelműen megállapítható végrehajtási 

hiányosságok, amelyekre a Bizottság az érintett tagállammal folytatott 
szoros konzultációt követően korábban már felhívta a figyelmet,

- és ez a tagállam nem tette meg a hiányosságok kezeléséhez szükséges 
korrekciós intézkedést (például nem csoportosított át tartalékokat olyan 
prioritásokhoz, amelyek elérték mérföldköveiket).

MEGJEGYZÉSEK:

(1) A mérföldkő/célérték legalább 65%-ának el nem érése egy mutató 
(két mutatóval rendelkező eredményességmérési keret esetében) 
vagy legalább két mutató (kettőnél több mutatóval rendelkező 
eredményességmérési keret esetében) tekintetében.

(2) A mérföldkő/célérték legalább 85%-át elérik valamennyi mutató 
tekintetében (kivéve egyet, amelynek elérése lehet 75%-os, ha az 
eredményességmérési keretnek három vagy több mutatója van) 

Lehetséges az 
átcsoportosítás 
olyan 
prioritásokhoz, 
amelyek elérték 
mérföldköveiket.

A mérföldkövek elérése

2014

2023 
vége 

100%

Lehetséges pénzügyi korrekció (25%, 10%, 5%, az abszorpciós együtthatótól 
függően, kivételekkel)

A korrekciók feltételei:
- A mulasztás okai olyan egyértelműen megállapítható végrehajtási 

hiányosságok, amelyekre a Bizottság az érintett tagállammal folytatott 
szoros konzultációt követően korábban már felhívta a figyelmet,

- és ez a tagállam nem tette meg a hiányosságok kezeléséhez szükséges 
korrekciós intézkedést (például nem csoportosított át tartalékokat olyan 
prioritásokhoz, amelyek elérték mérföldköveiket).

Külső tényezők miatti kivételek:
- A célértékeket társadalmi-gazdasági vagy környezeti tényezők vagy az 

érintett tagállam gazdasági vagy környezeti viszonyaiban bekövetkezett 
jelentős változások miatt nem érték el; 

- a nemteljesítés az érintett prioritások végrehajtását súlyos mértékben 
befolyásoló vis maior következménye.

A pénzügyi korrekció mértéke csökkentésének lehetőségei:
- 50%-Ig eseti alapon, attól függően, hogy az egyértelmű 

nemteljesítés milyen mértékben tudható be (a kivételre okot 
adó tényezőkön kívüli) külső tényezőknek

- Korlátozás nélküli csökkentés, ha a korrekciót aránytalannak 
tekintik

>65%60%< 50%

5%25% 10%

teljesítési/abszorpciós együttható

A pénzügyi korrekció mértéke

𝑀𝐴𝑋 ∑

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡ó𝑖

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡ó 𝑐é𝑙é𝑟𝑡é𝑘𝑒𝑖
+ 𝐾𝐼𝑆𝑖

𝐾𝐼𝑆 𝑐é𝑙é𝑟𝑡é𝑘𝑒𝑖
𝑛

𝑛
𝑖=0 ; 100%

𝑀𝐴𝑋 𝑝é𝑛𝑧ü𝑔𝑦𝑖 𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡ó
𝑝é𝑛𝑧ü𝑔𝑦𝑖  𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡ó 𝑐é𝑙é𝑟𝑡é𝑘𝑒 ; 100%

A célértékek elérése

A mérföldkő/célérték egyértelmű nemteljesítése Elért mérföldkő/
célérték

Nincs korrekciós vagy ösztönző 
mechanizmus

Teljesítési arány
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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE 

„ELŐZETES FELTÉTELRENDSZER ÉS EREDMÉNYESSÉGI TARTALÉK A 

KOHÉZIÓS POLITIKÁBAN: INNOVATÍV, MÉG NEM EREDMÉNYES ESZKÖZÖK” 

ÖSSZEFOGLALÓ  

IV. Az előzetes feltételrendszer okozta helyszíni változtatásokkal kapcsolatban: önmagában az a 

tény, hogy a korábbi kohéziós politikai keretrendszerekben nem létezett minimumfeltételek kerültek 

megállapításra, javíthatja a források elköltésének hatékonyságát és eredményességét. 

A Bizottság akkor tudja az előzetes feltételrendszer végső hatását értékelni, ha a 

projektek/programok végrehajtása már lezajlott. 

A közös rendelkezésekről szóló rendelettel összhangban a Bizottság az előzetes feltételrendszer 

teljesítésére vonatkozó cselekvési terv be nem tartása következtében felfüggesztheti a kifizetéseket, 

miután a tagállamok az éves végrehajtási jelentésekben (2017. június 30-ig) vagy az 

eredményjelentésekben (2017. augusztus 30-ig) beszámoltak annak teljesítéséről. 

A Bizottság 2017 őszén tervezi az értékelés elkészítését. Szeptember közepén a nem teljesített 

cselekvési tervek által érintett költségvetés a kohéziós támogatások mintegy 12 %-át tette ki. 

V. Az eredményességmérési keret és az eredményességi tartalék létrehozásának célja, hogy 

támogassák a teljesítménynek, valamint az Unió intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési 

stratégiájával kapcsolatos célkitűzések elérésének középpontba állítását. Létrehozásuk célja nem a 

kohéziós kiadások jelentős mértékű újraelosztása volt. Ha azonban a programok nem érik el az 

eredményességmérési keretben meghatározott részcélokat, az eredményességi tartalékot más, 

jobban teljesítő programokhoz lehet átcsoportosítani. Az eredményességmérési keret csak egyike az 

eredményorientáltság számos elemének. Az eredményességi tartalék elosztásához használt mutatók 

nagy része teljesítménymutató, mivel nem lenne igazságos a programot jutalmazni vagy büntetni 

olyan külső tényezők által befolyásolt eredményekért, amelyek a program irányító hatóságának 

hatókörén kívül esnek. Ha azonban a program beavatkozási logikája átgondolt, a meghatározott 

kimenetek teljesítésének hozzá kell járulnia a célkitűzések eredmények tekintetében történő 

eléréséhez. 

VI. A Bizottság jelenleg vizsgálja az előzetes feltételrendszer teljesítésére irányuló cselekvési 

tervek végrehajtásáról szóló jelentéseket, amelyeket a tagállamok az éves végrehajtási jelentések 

vagy eredményjelentések keretében nyújtottak be. 

Az eredményesség felülvizsgálatára és az eredményességi tartalék újraelosztására vonatkozó 

szabályozó rendelkezések pontosan azt a célt szolgálják, hogy hozzájáruljanak az 

eredményességhez, és így megakadályozzák a források pazarló vagy nem hatékony felhasználását. 

VII. Ebben a szakaszban a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy a 2020 utáni időszakra 

vonatkozó jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen. 

1. ajánlás: Ebben a szakaszban a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy a 2020 utáni időszakra 

vonatkozó jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen. 

a) Amennyiben az előzetes feltételrendszer a 2020 utáni időszakban is fennmarad, a Bizottság 

lényegében elfogadja az ajánlást. 

b) Amennyiben az előzetes feltételrendszer a 2020 utáni időszakban is fennmarad, és az egyes 

folyamatok sajátosságait figyelembe véve a Bizottság részben elfogadja az ajánlást. A Bizottság 

azonban a következetesség biztosítására fog törekedni. 

c) Amennyiben az előzetes feltételrendszer a 2020 utáni időszakban is fennmarad, a Bizottság 

lényegében elfogadja az ajánlást. 
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d) Amennyiben az előzetes feltételrendszer a 2020 utáni időszakban is fennmarad, a Bizottság 

lényegében elfogadja az ajánlást. 

2. ajánlás: Ebben a szakaszban a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy a 2020 utáni időszakra 

vonatkozó jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen. 

Amennyiben az eredményességmérési keret és az eredményességi tartalék a 2020 utáni időszakban 

is fennmarad, a Bizottság elfogadja az ajánlást. 

c) A Bizottság hangsúlyozza, hogy fő célja az, hogy az Alapok megfelelő végrehajtásában segítse a 

tagállamokat, elkerülve ezáltal az alulteljesítést. A Bizottság továbbra is e célkitűzés elérésre 

törekszik, azaz iránymutatást nyújt, továbbá műszaki szakértelmet, a tapasztalatok megvitatásának 

és cseréjének lehetőségét stb. 

A kifizetések felfüggesztése és a pénzügyi korrekciók olyan intézkedések, amelyeket csak az egyéb 

próbálkozások sikertelensége esetén lehet alkalmazni. A Bizottság felülvizsgálja, és a továbbiakban 

is használja ezeket az intézkedéseket, de erőfeszítéseit a lehetőségek szerint inkább a megelőző 

intézkedésekre fordítja. 

BEVEZETÉS 

18. A kulcsfontosságú végrehajtási lépés olyan fontos szakasz a műveleteknek egy adott prioritás 

keretében történő végrehajtása során, amely a 2023-ra kitűzött célok eléréséhez szükséges. 

Teljesítése ellenőrizhető, és számmal vagy százalékban fejezhető ki. 

ÉSZREVÉTELEK 

29. A tagállamok 2017 júniusáig számolhattak be az előzetes feltételrendszer teljesítéséről az éves 

végrehajtási jelentések keretében, 2017 augusztusáig pedig az eredményjelentés keretében tehették 

meg ugyanezt. 

A Bizottság a fennmaradó cselekvési tervek értékelését 2017 őszén végzi el. 

32. A Bizottság emlékeztet rá, hogy a tagállamokat jogilag semmi nem kötelezi arra, hogy 

2017 júniusa/augusztusa előtt nyújtsák be jelentéseiket. 

34. Fontos hangsúlyozni, hogy a 4. és 5. általános előzetes feltételrendszer, valamint a 8.1. és a 8.3. 

előzetes feltételrendszer esetében a partnerségi megállapodások/operatív programok elfogadásának 

időpontjában az előzetes feltételek nagy része teljesítettnek minősült: 

 – a 4. előzetes feltételrendszert alkalmazandónak tekintő 27 tagállamból 15 az elfogadás 

időpontjában azt teljesítettnek nyilvánította; 

– az 5. előzetes feltételrendszert alkalmazandónak tekintő 27 tagállamból 22 az elfogadás 

időpontjában azt teljesítettnek nyilvánította; 

– a 8.1. előzetes feltételrendszert alkalmazandónak tekintő 27 tagállamból 22 az elfogadás 

időpontjában azt teljesítettnek nyilvánította; továbbá 

– a 8.3. előzetes feltételrendszert alkalmazandónak tekintő 14 tagállamból 9 az elfogadás 

időpontjában azt teljesítettnek nyilvánította. 

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a tagállamok által készített önértékeléseket. Ezeket a 

tagállamokkal is megbeszélték. 

35. Lásd a Bizottság 32. bekezdésre adott válaszát. 

37. Minden egyes tematikus előzetes feltételrendszer a tematikus célkitűzésen belül egy adott 

beruházási prioritáshoz kapcsolódik. Nem minden beruházási prioritáshoz tartozik saját előzetes 

feltételrendszer. 
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Amint a Bizottság elvégezte az értékelést, átfogó elemzést tud nyújtani a nem teljesített cselekvési 

tervek által érintett Alapok részarányáról. 

39. Ahogyan a Bizottság azt az alábbi 59. bekezdésben is megemlíti, az előzetes feltételrendszer 

olyan minimumkövetelményeket és feltételeket vezetett be, amelyek a korábbi kohéziós politikai 

jogalkotási keretrendszerekben nem léteztek. Bár az előzetes feltételrendszer hatását csak a 

programidőszak végén lehet értékelni, a Bizottság arra számít, hogy már önmagában a 

minimumfeltételek megállapítása is javítja a források elköltésének hatékonyságát és 

eredményességét. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a feltételek ne lehetnének igényesebbek és 

ambiciózusabbak – a Bizottság javaslatának megfelelően (COM(2011) 615). 

41. A Bizottság hangsúlyozza, hogy az iránymutatás a saját munkatársainak szóló, a közös 

rendelkezésekről szóló rendeletből származó egyes kritériumok értelmezését szolgáló belső 

dokumentum, célja pedig annak biztosítása, hogy az előzetes feltételrendszer értékelése valamennyi 

tagállam esetében következetesen történjen. A tagállamok által készített önértékeléseknek a 

Bizottság szolgálatai által végzett vizsgálata a Bizottság iránymutatásával összhangban történt, ami 

jelentősen korlátozta az értelmezési lehetőségeket. 

47. A Bizottság úgy véli, hogy a két különböző előzetes feltételrendszerre vonatkozóan említett 

kritériumok, amelyek két külön beruházási prioritáshoz kapcsolódnak (az egyik bizonyos 

minimumfeltételeknek megfelelő, aktív munkaerőpiaci intézkedések megvalósítását támogatja, míg 

a másik beruházási prioritás az ezen intézkedések végrehajtására irányuló reformokat támogat), nem 

zárják ki egymást kölcsönösen. Ez csak akkor lehetne igaz, ha a 8.1. előzetes feltételrendszer által 

meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő aktív munkaerőpiaci intézkedések 

továbbfejlesztése nem lehetséges, és azt az Unió nem támogathatja. 

48. A Bizottság azon a véleményen van, hogy a tagállamok teljesítettnek tekinthetik a 8.1. előzetes 

feltételrendszerre vonatkozó kritériumokat, és felhasználhatják a 8.3. előzetes feltételrendszerhez 

kapcsolódó beruházási prioritás szerinti uniós finanszírozást arra, hogy az ilyen szolgáltatások 

teljesítésére irányuló kapacitásaikat továbbfejlesszék, ennek okai pedig a következők: 

– a tagállam a 8.1. előzetes feltételrendszert annak a beruházási prioritásnak a keretében vállalt 

beruházások és reformintézkedések révén teljesítheti, amelyre a 8.3. előzetes feltételrendszer 

vonatkozik; 

– előfordulhat, hogy a 8.1. előzetes feltételrendszer minimumfeltételeit már teljesítő tagállam még 

fejleszteni kívánja saját állami foglalkoztatási szolgálatát, ezért beruház a munkaerőpiaci 

intézmények reformjával kapcsolatos beruházási prioritásba, például azért, hogy az 

országjelentésben tett észrevételeket nyomon kövesse. Az a tény, hogy a tagállam teljesíti a 

minimumkövetelményeket, nem akadályozhatja meg a tagállamot abban, hogy továbbfejlessze 

munkaerőpiaci intézményeit, a Bizottság szolgálatai pedig akár jelezhetik is a fejlesztés 

szükségességét. 

52. A Bizottság az egyéb területeken vagy az európai szemeszterhez hasonló koordinált gyakorlatok 

során felhalmozódott tudását felhasználja a programok előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos napi munkájához. 

A teljesítés tagállam és a Bizottság általi értékelése a közös rendelkezésekről szóló rendelet 

XI. mellékletében megállapított kritériumokra korlátozódik, azaz az előzetes feltételrendszernek 

kizárólag a kohéziós politika végrehajtásához szorosan kapcsolódó témákra szabad vonatkoznia. 

A jogalap ezért nem tette lehetővé a Bizottság számára, hogy teljes mértékben összehangolja az 

előzetes feltételrendszer értékelését az európai szemeszterrel és egyéb információforrásokkal. 

53. Az előzetes feltételrendszer egyben minimumkövetelmény. Teljesítése kizárólag a közös 

rendelkezésekről szóló rendelet XI. mellékletében megállapított kritériumok alapján, a közös 

rendelkezésekről szóló rendelet 19. cikkének (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően értékelhető. 
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A európai szemeszter folyamat másik keretrendszeren alapul. Valamely előzetes feltételrendszer 

teljesítése nem azt jelenti, hogy további fejlesztésekre nincs lehetőség, vagy hogy ez szakpolitikai 

szempontból ne lenne szükséges. Ez is magyarázza azt, hogy miért lehetséges, hogy a 8.1. előzetes 

feltételrendszert teljesítettnek minősítik (mivel a közös rendelkezésekről szóló rendelet 

XI. mellékletében meghatározott minimumfeltételek teljesülnek), ugyanakkor a tagállamok tovább 

akarják fejleszteni az aktív munkaerőpiaci intézkedéseik teljesítését (vagy az európai szemeszter 

keretében ezt ajánlják nekik), és ehhez azon beruházási prioritás szerinti beruházásokat hajtanak 

végre, amelyhez a 8.3. előzetes feltételrendszer kapcsolódik. 

2. háttérmagyarázat – Eltérés az előzetes feltételrendszer és az ország-specifikus jelentések 

között az aktív munkaerőpiaci intézkedések adott tagállam általi teljesítésének értékelésében: 

Lengyelország, Spanyolország és Horvátország példája 

A Bizottság hivatkozik az 53. bekezdésben adott válaszára. 

55. A 24/2016 különjelentésre történő hivatkozás a DG COMP által nyomon követett állami 

támogatási rendszerekre vonatkozó megállapításokon alapul. Az utólagos nyomon követést 

mintavétel alapján végzik, és nem feltétlenül terjed ki az esb-alapokból származó forrásokra. A 

Bizottság szolgálatai megvizsgálták a tagállamok által készített önértékeléseket. Ezeket a 

tagállamokkal is megbeszélték. 

Az állami támogatások előzetes feltételrendszere megköveteli, hogy az alapok hatékony és 

eredményes felhasználására vonatkozó keretfeltételek legyenek érvényben. A megfelelés minőségét 

illetően megjegyzendő, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet szerint „a feltételek 

teljesülésének Bizottság általi értékelése az alapspecifikus szabályokban és a XI. melléklet 

II. részében meghatározott kritériumokra korlátozódik, és tiszteletben tartja az egyedi és megfelelő 

szakpolitikai intézkedésekkel – beleértve a stratégiák tartalommal – kapcsolatos határozathozatalra 

vonatkozó nemzeti és regionális hatásköröket” (19. cikk). 

57. Lásd a Bizottság 32. bekezdésre adott válaszát. 

59. Az Európai Bizottság megbízásából készült tanulmány megállapította, hogy „Az előzetes 

feltételrendszer nemzeti és regionális szinten olyan változásokat eredményezett, amelyeket 

egyébként nem vezettek volna be, vagy amelyek lassabb ütemben következtek volna be”1. A 

Bizottság szolgálati munkadokumentuma2 egyéb példákat is hoz a tagállamok által bevezetett olyan 

intézkedésekre, amelyek hozzáadott értékkel járnak, feltéve, hogy a tagállamok biztosítják azok 

megfelelő végrehajtását és jövőbeli nyomon követését. 

Az új szakpolitikák és strukturális reformok előzetes feltételrendszer által ösztönzött kidolgozása 

pozitív továbbgyűrűző hatást gyakorol a magánpiaci- és állami beruházásokra, ami túlmutat a 

kohéziós politikán. 

Az előzetes feltételrendszer továbbá olyan minimumkövetelményeket és feltételeket vezetett be, 

amelyek a korábbi kohéziós politikai jogalkotási keretrendszerekben nem léteztek. Bár a Bizottság 

által javasolt ambiciózus feltételeket (COM (2011) 615) a későbbi jogalkotási folyamat során nem 

tartották meg, a minimumfeltételek megállapítása várhatóan javítja a források elköltésének 

hatékonyságát és eredményességét. 

                                                       

1 A Metis vezette tanulmányi konzorcium, az Európai Bizottság megbízásából, 121. oldal 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-

to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds 
2 Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott finanszírozás előzetes 

feltételrendszere által létrehozott többletérték (SWD(2017) 127). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds
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61. A közös rendelkezésekről szóló rendelet 19. cikkének (5) bekezdésével összhangban a 

Bizottságnak lehetősége van arra (de nem kötelessége), hogy a programok elfogadásakor 

felfüggessze az időközi kifizetéseket, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy az egyedi célkitűzések 

hatékony és eredményes elérése ne szenvedjen jelentős sérelmet. 

A Bizottság jelenleg vizsgálja az előzetes feltételrendszer teljesítésére irányuló cselekvési tervek 

végrehajtásáról szóló jelentéseket, amelyeket a tagállamok az éves végrehajtási jelentések vagy 

eredményjelentések keretében nyújtottak be. 

A Bizottság csak e dokumentumok vizsgálata után lesz olyan helyzetben, hogy a cselekvési tervek 

teljesítésének hiányához kapcsolódó felfüggesztéseket megfontolja. 

70. Az elfogadott programok eredményességmérési keretei több mutatót is tartalmaznak, amelyek 

célja annak biztosítása, hogy a programok a megállapodásban foglalt eredmények elérése felé 

haladjanak. Ezek nagy részét a teljesítménymutatók és kulcsfontosságú végrehajtási lépések 

alkotják, de a pénzügyi mutatók is szerepet játszanak a prioritási tengely terén elért általános 

előrehaladás megközelítőleges megállapításában. Az eredményességmérési keret ráadásul 

önmagában nem garantálja a jobb eredményeket. Azt az eredményorientáltság egyéb elemeivel kell 

kiegészíteni. 

72. A programok eredményorientáltsága számos, egymással kölcsönhatásban álló elemtől függ, 

ideértve a szükségletek helyes felmérését, világos és konkrét célokon alapuló megbízható 

beavatkozási logikát,a kiválasztási kritériumokban megjeleníthető, jól megválasztott 

eredménymutatókat, valamint jól kidolgozott eredményességmérési keretet, amely reális és 

teljesíthető részcélokat és célokat tartalmaz. 

Előfordulhat, hogy az eredménymutatókat nem érdemes az ERFA és a Kohéziós Alap szerinti 

eredményességmérési keretben figyelembe venni, annak időzítése miatt, hogy mikor lehet az 

eredményeket elérni és a rendszer mikor tudja rögzíteni azokat. A mutató jellegétől függően 

értékelésre lehet szükség annak érdekében, hogy a szakpolitika hatásait leválasszák a programon 

kívül álló tényezőkről. 

74. A jogi követelmény kimondja, hogy egy prioritási tengelyre vonatkozó eredményességmérési 

keretnek tartalmaznia kell egy pénzügyi mutatót, egy teljesítménymutatót és adott esetben egy 

eredménymutatót (lásd a közös rendelkezésekről szóló rendelet II. mellékletének (2) pontját). 

75. A kulcsfontosságú végrehajtási lépések az adott prioritás szerinti műveletek végrehajtásának 

valamely fontos szakaszát jelölik, ami a 2023-ra kitűzött célok eléréséhez, és nem csupán a 

végrehajtás megkezdéséhez szükséges. 

79. A részcéloknak és céloknak a közös rendelkezésekről szóló rendelet II. mellékletében 

megállapított kritériumoknak való megfelelését a program elfogadásának időpontjában ellenőrizték. 

A tagállamok javasolhatják a részcélok és célok felülvizsgálatát, ha kiderül, hogy a téves 

feltételezések miatt ezeket alá- vagy túlbecsülték. Az ilyen kérelemnek a közös rendelkezésekről 

szóló rendelet 30. cikkében meghatározott, programmódosításra vonatkozó eljárást kell követnie, és 

azt kizárólag a tagállam kezdeményezheti. 

4. háttérmagyarázat – Olyan értékekre vonatkozó példa, amelyeket a két spanyol OP 

(Intelligens Növekedés és Andalúzia ERFA) esetében nem lehetett ellenőrizni 

A két spanyol ERFA-programmal kapcsolatban rendelkezésre bocsátott dokumentumok a számítási 

módszerre, az egyes mutatókhoz tartozó ERFA-összegekre, valamint a részcélok és célok javasolt 

értékére vonatkozó információkat tartalmaznak. Ezen értékek ellenőrzésére valóban nem adtak meg 

egységköltségeket. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Bizottság által végzett értékelés szakmai 

megítélésen alapuló minőségi részt is tartalmaz. 
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80. A 215/2014/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdése arra kötelezi az irányító hatóságokat, hogy 

ezeket az információkat a Bizottság kérésére bocsássák rendelkezésre. A felhasználható mutatók 

sokfélesége miatt nem volt sablon a mutatók kiválasztására, valamint a részcélok és a célok 

megállapítására használt módszerekre és kritériumokra vonatkozó információk rendelkezésre 

bocsátásához. Éppen ezért elképzelhető, hogy a részletesség mértéke dokumentumról 

dokumentumra változik. 

82. A Bizottság megjegyzi, hogy ezeket a követelményeket az érvényben lévő jogalap tartalmazza. 

A Bizottság a jogalapot köteles betartani. A részcélok teljesítésének a Bizottság végrehajtási 

rendelete 6. cikkének (2) bekezdésében foglalt fogalommeghatározása bizonyos mozgásteret 

biztosít, aminek köszönhetően lehetőség nyílik az esb-alapok hatálya alá tartozó beavatkozások 

többségét jellemző összetettség figyelembe vételére. Ehhez kapcsolódik az a tény, hogy az 

eredményességmérési keret egy újszerű megoldás, a tartalék elosztása pedig automatikusan történik. 

85. Az eredményességi tartalék elosztása jelenlegi felállásának kidolgozásakor a Bizottság úgy 

vélte, hogy a tartalék nemzeti szinten tartása biztosítja a kohéziós politika legfőbb céljának, azaz a 

gazdasági, társadalmi és területi kohézió növelésének, valamint az EUMSZ 176. cikkében 

meghatározott célkitűzéseknek való megfelelést. 

Lásd még a Bizottság 72. bekezdésre adott válaszát. 

86. A közös rendelkezésekről szóló rendelet 22. cikkének (4) és (5) bekezdése, valamint 

30. cikkének (3) bekezdése korlátozza ezt a rugalmasságot: az eredményességi tartalékot át kell 

csoportosítani a részcéljaikat el nem ért prioritásoktól az azokat teljesítő prioritásokhoz; 

alapszabályként az eredményességi tartalék újbóli kiosztásának összhangban kell állnia az e 

rendeletben és az alapspecifikus szabályokban meghatározott tematikus koncentráció 

követelményeivel és a juttatások minimális összegével. A javasolt kiosztásnak meg kell felelnie az 

alkalmazandó szabályoknak, összhangban kell állnia a tagállam vagy régió fejlesztési 

szükségleteivel, és nem fordulhat elő jelentős kockázata annak, hogy a javaslatban szereplő 

célkitűzések és célértékek ne legyenek teljesíthetők. 

87. A Bizottság megjegyzi, hogy a kifizetések felfüggesztése a program végrehajtásának javítását 

célzó végső intézkedés, és akkor alkalmazandó, ha az egyéb intézkedésekkel nem sikerült 

biztosítani a szükséges értékeket. A kifizetések felfüggesztését megelőzően vannak egyéb lépések 

is, amelyekkel a tagállamokat a beavatkozásra, valamint a végrehajtás gyengeségeinek 

korrekciójára kötelezik. Ez a folyamat a programvégrehajtás Bizottság általi nyomon követésének 

részét képezi. 

88. Ezekben az esetekben a tagállamok javasolhatják az adott részcélra megállapított érték 

megváltoztatását. Ezt a változtatást azonban csak akkor hagyják jóvá, ha a Bizottság elfogadja a 

javasolt programmódosítást. 

89. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében az eredménymutatók azokat a változásokat mérik, 

amelyek az állami beavatkozás –például az Alapok – által társfinanszírozott intézkedések, valamint 

egyéb tényezők miatt következtek be. Ha az eredménymutató értékében észlelt változás nem 

kizárólag az Alapokból finanszírozott beavatkozástól függ, a Bizottság nem róhat ki korrekciós 

intézkedéseket az irányító hatóságokra egy olyan valami elérésének az elmulasztása miatt, amelyre 

nincs befolyásuk. 

91. A pénzügyi korrekciók alkalmazására vonatkozó korlátokat azon helyzetek elkerülése céljából 

vezették be, amelyekben az irányító hatóságokat az általuk nem teljesen befolyásolható 

változásokért büntetik meg. A célok eléréséig eltelt hosszú idő miatt nő a külső tényezők 

kiszámíthatatlansága. 

93. A kifizetések felfüggesztésére és a pénzügyi korrekcióknak az alkalmazására vonatkozó 

korlátokat azon helyzetek elkerülése céljából vezették be, amelyekben az irányító hatóságokat az 
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általuk nem teljesen befolyásolható változásokért büntetik meg. Az eredményességmérési keretben 

előirányzott szankciókon túl ráadásul más mechanizmusok is rendelkezésre állnak. A korlátozott 

mértékű felhasználás a források visszavonását eredményezheti a programozási időszak során (az 

N+3 szabály alapján). 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

96. Ha egy cselekvési tervről nem jelentik be, hogy befejezték, az még nem jelenti azt, hogy a 

cselekvési tervet nem hajtották végre. 

A Bizottság emlékeztet rá, hogy a tagállamokat jogilag semmi nem kötelezi arra, hogy 

2017 júniusa/augusztusa előtt nyújtsák be jelentéseiket. 

97. A teljesítésnek tagállam és a Bizottság általi értékelése a közös rendelkezésekről szóló rendelet 

XI. mellékletében megállapított kritériumokra korlátozódik. Az európai szemeszter 

összefüggésében figyelembe vehető és ezeken a kritériumokon túlmutató elemeket nem lehet 

felhasználni az előzetes feltételrendszer teljesítésének értékeléséhez. 

A Bizottság azt is hangsúlyozza, hogy az előzetes feltételrendszer kritériumaira vonatkozó eredeti 

javaslata több minőségi szempontot is tartalmazott. 

A Bizottság előzetes feltételrendszerre vonatkozó iránymutatásának használata – ami a Bizottság 

szolgálatai számára kötelező – jelentős mértékben csökkentette a közös rendelkezésekről szóló 

rendeletben foglalt kritériumok értelmezésének szabadságát. 

98. A közös rendelkezésekről szóló rendelet 19. cikkének (5) bekezdésével összhangban a 

Bizottságnak lehetősége van arra (de nem kötelessége), hogy a programok elfogadásakor 

felfüggessze az időközi kifizetéseket, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy az egyedi célkitűzések 

hatékony és eredményes elérése ne szenvedjen jelentős sérelmet. 

A Bizottság jelenleg vizsgálja az előzetes feltételrendszer teljesítésére irányuló cselekvési tervek 

végrehajtásáról szóló jelentéseket, amelyeket a tagállamok az éves végrehajtási jelentések vagy 

eredményjelentések keretében nyújtottak be. 

A Bizottság csak e dokumentumok vizsgálata után lesz olyan helyzetben, hogy a cselekvési tervek 

teljesítésének hiányához kapcsolódó felfüggesztéseket megfontolja. 

100. A Bizottság számos kezdeményezést tett az előzetes feltételrendszer mechanizmusának 

helyszíni értékelésére, például egy, az előzetes feltételrendszerről szóló tanulmány, valamint a 

bizottsági munkadokumentum révén, amelyet a Bizottság a 2020 utáni programidőszakra vonatkozó 

jogalkotási javaslat előkészítése során fog felhasználni. 

103. Az eredményességi tartalék elosztásának feltételeit az annak alapjául szolgáló jogszabályok 

rögzítik. A Bizottság nyomon követi az eredményességi tartalék elosztásához szükséges részcélok 

teljesítési szintjére vonatkozó jogszabályi követelményeket. A részcélok teljesítésének a Bizottság 

végrehajtási rendelete 6. cikkének (2) bekezdésében foglalt fogalommeghatározása bizonyos 

mozgásteret biztosít, aminek köszönhetően lehetőség nyílik az esb-alapok hatálya alá tartozó 

beavatkozások többségét jellemző összetettség figyelembe vételére. E szabályok oka az, hogy az 

eredményességmérési keret jelenlegi formájában újszerű megoldásnak számít. 

104. Az eredményességmérési keret és az eredményességi tartalék létrehozásának célja nem a 

kohéziós kiadások jelentős mértékű újraelosztása volt, hanem hogy ösztönzőül szolgáljon az 

irányító hatóságok számára, hogy a tervek szerint teljesítsék a befolyásuk alatt álló kimeneteket. Az 

eredményorientáltság egyéb, egymással kölcsönhatásban álló elemeivel – a szükségletek helyes 

felmérése, világos és konkrét célokon alapuló megbízható beavatkozási logika, a kiválasztási 

kritériumokban megjeleníthető, jól megválasztott eredménymutatók – együtt biztosítja, hogy az 

egyes programok jól teljesítsenek, és elérjék célkitűzéseiket. 
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Előfordulhat továbbá, hogy az eredménymutatókat nem érdemes az eredményességmérési keretben 

figyelembe venni, annak időzítése miatt, hogy a rendszer mikor tudja az eredményeket elérni és 

rögzíteni. A mutató jellegétől függően értékelésre lehet szükség annak érdekében, hogy a 

szakpolitika hatásait leválasszák a programon kívül álló tényezőkről. 

105. Az eredményességi tartalék elosztása jelenlegi felállásának kidolgozásakor a Bizottság úgy 

vélte, hogy a tartalék nemzeti szinten tartása biztosítja a kohéziós politika legfőbb céljának, azaz a 

gazdasági, társadalmi és területi kohézió növelésének, valamint az EUMSZ 176. cikkében 

meghatározott célkitűzéseknek való megfelelést. 

A programok eredményorientáltsága számos, egymással kölcsönhatásban álló elemtől függ, 

ideértve a szükségletek helyes felmérését, világos és konkrét célokon alapuló megbízható 

beavatkozási logikát,a kiválasztási kritériumokban megjeleníthető, jól megválasztott 

eredménymutatókat, valamint jól kidolgozott eredményességmérési keretet, amely reális és 

teljesíthető részcélokat és célokat tartalmaz. 

106. Az eredményességmérési keret több mutatót is tartalmaz, amelyek célja annak biztosítása, 

hogy a programok a megállapodásban foglalt eredmények elérése felé haladjanak. Előfordulhat, 

hogy az eredménymutatók nem megfelelőek (az ERFA/KA esetében), mivel annak időzítése, hogy 

az eredményeket mikor lehet elérni és a rendszerben rögzíteni, nem összeegyeztethető az 

eredményességi tartalék hasznos elosztására vonatkozó kötelező határidőkkel. 

107. A kulcsfontosságú végrehajtási lépések az adott prioritás szerinti műveletek végrehajtásának 

valamely fontos szakaszát jelölik. E lépések a 2023-ra vonatkozó célok eléréséhez szükségesek, és 

nem pusztán a végrehajtás megkezdését jelzik. 

108. A 215/2014/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdése arra kötelezi az irányító hatóságokat, hogy 

ezeket az információkat a Bizottság kérésére bocsássák rendelkezésre. A felhasználható mutatók 

sokfélesége miatt nem volt sablon a mutatók kiválasztására, valamint a részcélok és a célok 

megállapítására használt módszerekre és kritériumokra vonatkozó információk rendelkezésre 

bocsátásához. Éppen ezért elképzelhető, hogy a részletesség mértéke dokumentumról 

dokumentumra változik. 

109. A kifizetések felfüggesztésének és a pénzügyi korrekcióknak az alkalmazására vonatkozó 

korlátokat azon helyzetek elkerülése céljából vezették be, amelyekben az irányító hatóságokat a 

programon kívül álló és általuk nem teljesen befolyásolható okokból bekövetkezett változásokért 

büntetik meg. Az eredményességmérési keretben előirányzott szankciókon túl ráadásul más 

mechanizmusok is rendelkezésre állnak. 

Különösen a projektek késedelmes megkezdése és végrehajtása vezethet a források korlátozott 

mértékű felhasználásához és ebből következő visszavonásukhoz a programozási időszak során (az 

N+3 szabály alapján). Ez azt jelenti, hogy az alacsony szintű végrehajtás a rendelkezésre álló 

finanszírozás csökkenését eredményezheti. 

111. Ebben a szakaszban a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy a 2020 utáni időszakra 

vonatkozó jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen. 

1. ajánlás – Az előzetes feltételrendszer további fejlesztése a 2020 utáni időszakra 

vonatkozóan 

Ebben a szakaszban a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó 

jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen. 

a) Amennyiben az előzetes feltételrendszer a 2020 utáni időszakban is fennmarad, a Bizottság 

lényegében elfogadja az ajánlást. 
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b) Amennyiben az előzetes feltételrendszer a 2020 utáni időszakban is fennmarad, és az egyes 

folyamatok sajátosságait figyelembe véve a Bizottság részben elfogadja az ajánlást. A Bizottság 

azonban a következetesség biztosítására fog törekedni. 

c) Amennyiben az előzetes feltételrendszer a 2020 utáni időszakban is fennmarad, a Bizottság 

lényegében elfogadja az ajánlást. 

d) Amennyiben az előzetes feltételrendszer a 2020 utáni időszakban is fennmarad, a Bizottság 

lényegében elfogadja az ajánlást. 

2. ajánlás – A 2020 utáni időszakban az eredményességi tartalék eredményorientáltabb 

eszközzé történő átalakításának megfontolása 

Ebben a szakaszban a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó 

jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen. 

Amennyiben az eredményességmérési keret és az eredményességi tartalék a 2020 utáni időszakban 

is fennmarad, a Bizottság elfogadja az ajánlást. 

c) A Bizottság hangsúlyozza, hogy fő célja az, hogy az Alapok megfelelő végrehajtásában segítse a 

tagállamokat, elkerülve ezáltal az alulteljesítést. A Bizottság továbbra is e célkitűzés elérésre 

törekszik, azaz iránymutatást nyújt, továbbá műszaki szakértelmet, a tapasztalatok megvitatásának 

és cseréjének lehetőségét stb. 

A kifizetések felfüggesztése és a pénzügyi korrekciók olyan intézkedések, amelyeket csak az egyéb 

próbálkozások sikertelensége esetén lehet alkalmazni. A Bizottság felülvizsgálja, és a továbbiakban 

is használja ezeket az intézkedéseket, de erőfeszítéseit a lehetőségek szerint inkább a megelőző 

intézkedésekre fordítja. 



 
Esemény Dátum 

Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése 7.12.2016 

A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (vagy más 
ellenőrzött félnek) 

13.7.2017 

A végleges jelentés elfogadása az egyeztető eljárás után 4.10.2017 

A Bizottság (vagy más ellenőrzött fél) válaszainak beérkezése az 
összes uniós nyelven 

21.11.2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó 
jogalkotási csomag két eszközt vezetett be a kohéziós 
kiadások eredményorientáltabbá tételére: az előzetes 
feltételrendszert és az eredményességi tartalékot. Míg az 
előbbi a program végrehajtásának megkezdése előtt 
teljesítendő bizonyos feltételeket határoz meg, addig az 
utóbbi az esb-alapokból finanszírozott programok 
többségénél előírja, hogy az egyes tagállamok számára 
elkülönített összes forrás 6%-ából olyan tartalékot 
képezzenek, amelynek végleges célhoz rendelése a 
2019-ben esedékes eredményességi felülvizsgálat 
kimenetelétől függően történik majd meg. 
Jelentésünkben azt vizsgáltuk, hogy eredményesen 
használták-e fel ezt a két eszközt annak ösztönzésére, 
hogy a tagállamok hatékonyabban használják fel a 
forrásokat a kohézió területén.
Megállapításunk szerint az előzetes feltételek egységes 
keretrendszert nyújtanak annak értékeléséhez, hogy a 
tagállamok készen állnak-e az uniós alapok 
végrehajtására. Ezek értékelése azonban hosszadalmas és 
időigényes folyamatnak bizonyult, így nem egyértelmű, 
hogy mennyiben vezettek, illetve fognak vezetni 
tényleges helyi szintű változásokhoz. Az előzetes 
feltételrendszerek fenntartása a tagállamok 
felelősségtudatától és szerepvállalásától függ. Mérlegeljük 
azt is, hogy az eredményességmérési keret és az 
eredményességi tartalék kevéssé ösztönzik az operatív 
programok eredményorientáltabbá tételét, mivel ezek 
többnyire a kiadásokat és az outputokat veszik alapul.
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