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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2022. szeptember 8. 

A számvevők a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek sikeres 
végrehajtását érintő kockázatokat tártak fel 
A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt (RRF) 2021-ben hozták létre a Covid19-világjárvány 
gazdasági és társadalmi hatásainak mérséklésére. Ahhoz, hogy az RRF keretében rendelkezésre 
álló több mint 700 milliárd eurót kitevő uniós pénzügyi támogatás adott részéhez hozzájussanak, 
a tagállamoknak nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveket kell benyújtaniuk, 
amelyeket az Európai Bizottság vizsgál meg. Az Európai Számvevőszék ma közzétett 
különjelentése szerint a tervek Bizottság általi értékelése összességében megfelelő, de a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek sikeres végrehajtását továbbra is olyan kockázatok 
fenyegetik, mint például a nem egyértelmű mérföldkövek és célok. 
 
„A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz a tagállamok reformjait és beruházásait, ezáltal 
helyreállításukat és rezilienciájukat támogató egyedülálló eszköz – jelentette ki Ivana Maletić, az 
ellenőrzést vezető számvevőszéki tag. – A támogatás gyors elérhetősége döntő fontosságú, de ez 
nem mehet a gondos pénzgazdálkodás kárára. Teljes átláthatóságot és eredményes kontrollt kell 
megvalósítani annak biztosítása érdekében, hogy az uniós forrásokat rendeltetésüknek 
megfelelően használják fel, és azok elérjék a tervezett hatást.” 
 
A számvevők megvizsgálták a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek Bizottság általi 
értékelésének folyamatát és a tagállamoknak ezzel összefüggésben nyújtott bizottsági 
iránymutatást. Hat tagállam (Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, 
Horvátország, Olaszország) esetében a számvevők azt is ellenőrizték, hogy a Bizottság értékelése 
biztosította-e a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz feltételeinek való megfelelést. 
 
Megállapításuk szerint az értékelés összességében megfelelő volt. Értékelését a Bizottság átfogó 
belső iránymutatások és ellenőrzőlisták alapján végezte, de az értékelők ezeket nem rendszeresen, 
illetve nem egységesen használták a minőségi értékelés során, ami néhány esetben 
megnehezítette az értékelés nyomon követését. 
 
A számvevők szerint a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek valószínűleg hozzájárulnak az eszköz 
szempontjából releváns szakpolitikai területekhez, de ennek mértéke változó, és hatásuk csak a 
gyakorlatban fog megmutatkozni. A Bizottság által saját értékelésében megfogalmazott 
következtetéshez hasonlóan a számvevők is megállapították, hogy az ellenőrzési mintában 
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szereplő intézkedések egyike sem okoz jelentős károkat a környezetre nézve. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek azonban nem tartalmaztak szisztematikusan környezeti hatásokat 
mérséklő intézkedéseket mérföldkövek vagy a célértékek formájában. 
A számvevők megállapítása szerint a Bizottság értékelése nyomán ugyan javult a mérföldkövek és 
célok minősége, de némelyikük nem volt egyértelmű vagy nem fedte le az intézkedés 
végrehajtásának főbb szakaszait, illetve a tagállamok nem alkalmaztak minden esetben 
összehangolt megközelítést. A becsült költségek bizottsági értékelése bizonyos intézkedések 
esetében információhiányt mutatott ki. Ez megmutatkozott abban is, hogy a folyósítási profilok 
nem a mögöttes költségeket tükrözték, hanem tárgyalások eredményeképp születtek. 
 
Emellett az ellenőrök megvizsgálták azt is, hogy Bizottság értékelése biztosította-e, hogy a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek az európai szemeszter (az Unió gazdasági, költségvetési, 
munkaügyi és szociálpolitikai koordinációs ciklusa) keretében megfogalmazott országspecifikus 
ajánlások mindegyikét vagy azok jelentős részét kezeljék. A számvevők észrevételezték, hogy nem 
került meghatározásra, mi minősül az országspecifikus ajánlások „jelentős részének”, így annak 
értékelése bizonyos mértékig megítélés tárgyát képezi, kiváltképp azokban az esetekben, 
amelyeknél a Bizottság hiányosságokat tárt fel. Rámutattak arra is, hogy az országspecifikus 
ajánlásokban foglalt néhány szemponttal az ellenőrzési mintánkban szereplő tagállamok továbbra 
sem foglalkoztak. 
 
Háttér-információk 
2020 júliusában az Európai Tanács megállapodott egy több mint 800 milliárd euró összegű 
helyreállítási alap, a NextGenerationEU eszköz létrehozásáról. Ennek központi eleme a (folyó 
árakon) összesen akár 723,8 milliárd eurót is kitevő Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz. Ez az 
ellenőrzés az első a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt érintő ellenőrzések sorában. Ez a 
téma a Számvevőszék egyik prioritása a Covid19-világjárványra adott, különböző szakpolitikai 
területeket, többek között a gazdasági kormányzást érintő uniós válaszlépések vizsgálatában. 
 
„A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek Bizottság általi értékelése: összességében 
megfelelő, de a végrehajtás terén továbbra is vannak kockázatok” című, 21/2022. sz. különjelentés 
a Számvevőszék honlapján érhető el. 
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