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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A kohéziós politikára vonatkozó 2014–2020-as programozási időszak kezdetén a 

tagállamok a partnerségi megállapodások és az operatív programok előkészítésének utolsó 

szakaszaiban tartottak. A 2014–2020-as időszak új vonásai között szerepel a 

tagállamokbeli különböző partnerek közötti szorosabb együttműködés, valamint az uniós, 

nemzeti és regionális szintű intézkedések jobb összehangolása. Az a követelmény, hogy 

egymással párhuzamosan kell kidolgozni a partnerségi megállapodásokat és az operatív 

programokat, jelentős terhet ró az igazgatási kapacitásokra. A 2007–2013-as programozási 

időszak alacsony felhasználási arányai és a félidős értékelések eredményei már 

megmutatták, hogy nagymértékben javítani kell sok tagállam igazgatási kapacitásait. Az 

igazgatási kapacitás a különböző irányítási szintek és irányítási jellemzők széles körét 

foglalja magában, idetartozik ugyanúgy az emberierőforrás-gazdálkodás mint a nemzeti és 

regionális szintű jogi keretek és folyamatok. 

 

A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a tagállamok hogyan tanultak a múltbeli 

tapasztalatokból, és hogy az igazgatási kapacitások javítása hogyan segíti elő a 2014–

2020-as programozási időszakra történő jobb felkészülést. A 14 esettanulmány bemutatja 

az igazgatási rendszerek előkészítésének jelenlegi helyzetét Ausztriában, Bulgáriában, 

Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Finnországban, Németországban, 

Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, Luxemburgban, Lengyelországban, 

Svédországban és az Egyesült Királyságban. Egyes esettanulmányok konkrét operatív 

programokra összpontosítanak, míg mások áttekintést adnak az egész tagállamról. Meg kell 

jegyeznünk, hogy az esettanulmányok a megírásukkor rendelkezésre álló információkon és 

dokumentumokon, valamint az illetékes hatóságokkal folytatott interjúkon alapulnak. A 

2014–2020-as időszak előkészítési szakaszában az egyes tagállamokon belül különböző 

információs szinteket lehetett elkülöníteni. Amikor különböző érintett felek véleménye is fel 

van tüntetve, akár egyetlen tagállamon belül is előfordul, hogy azok nem egyeznek meg 

egymással. Ezenkívül a megkérdezett hatóságok titoktartása ahhoz vezethet, hogy nem 

fejtik ki véleményüket bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. Az esettanulmányok három fő 

szempontot elemeznek: a programozás helyzetének állása, az igazgatási kapacitás 

előkészítésének helyzete, valamint a különböző paraméterek (például az operatív 

programok számában, valamint az irányításban és a végrehajtásban részt vevő szereplőket 

illetően bekövetkezett változások; a tematikus koncentráció megváltozása) hatása az 

igazgatási kapacitásra. 

 

A programozás jelenlegi állása 

A partnerségi folyamatok általában hosszú ideig tartanak, összetettek, és a lentről felfelé és 

a fentről lefelé irányuló megközelítések egyaránt megjelennek bennük. Egyes országokban 

a partnerségi folyamat intézményi reformokhoz és az operatív programok szerkezetére 

vonatkozó szemlélet megváltozásához vezetett. Miközben új, több forrásból finanszírozott 

operatív programokat vezettek be, az operatív programok száma összességében csökkent. 

Bár a tagállamok elvben értékelték a partnerségi folyamat megerősítését, kritikákat 

fogalmaztak meg az érintett felek különböző érdekeivel és a döntéshozatal összetett 

voltával kapcsolatban.  

 

A hosszadalmas intézményközi tárgyalások következtében a szabályozási keret csak 2013 

decemberében lépett hatályba, ami késedelmeket okozott a programozási dokumentumok 

véglegesítésében. Miközben egyes hatóságok nagyra becsülték az Európai Bizottságnak azt 

a szerepét, hogy konstruktív támogatást ajánlott fel az előkészítési folyamat egésze során, 
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mások kritizálták az informális és formális ülések, valamint a különböző tisztviselők és 

szervezeti egységek közötti következetlen visszajelzéseket.  

 

Igazgatási kapacitás 

A tagállamok általában építeni fognak a korábbi programozási időszak(ok)ban szerzett 

programirányítási tapasztalatokra. Az, hogy az operatív programok számát le lehet 

csökkenteni, sok országban bonyolultabb, nem pedig egyszerűbb szerkezeteket fog 

eredményezni. Az interjúk feltárták, hogy 2007–2013-ban az igazgatási problémák az 

emberi erőforrásokhoz kapcsolódtak, mégpedig a személyzet fluktuációjához, a tudás és a 

tapasztalat hiányához, sőt adott esetben a megfelelő igazgatási keretek hiányához. A 

személyzet fluktuációja várhatóan a továbbiakban is gondot jelent majd. A pénzügyi és 

gazdasági válságra adott válaszként a hatékonyság növelése és közforrások megtakarítása 

érdekében egyes tagállamok változtatásokat hajtottak végre az igazgatási struktúrában. 

Más tagállamokban a 2014–2020-as programozási folyamat ahhoz vezetett, hogy nőtt a 

személyzet, és az emberi erőforrások finanszírozása érdekében növelték a technikai 

segítségnyújtásra fordítható költségvetést. 

 

A különböző paraméterek igazgatási kapacitásra gyakorolt hatása 

A kapacitásaik eredményességére vonatkozóan végzett önértékelések során a tagállamok 

pozitívan nyilatkoztak. A nemzeti önértékelések azonban nem mindig egyeznek meg az 

Európai Bizottság által végzett értékelések eredményeivel. Az utóbbiakat a Bizottság a 

2007–2013-as programozási időszakban szerzett tapasztalatokon alapuló 

állásfoglalásokban fejtette ki, amelyek szerint 2007 és 2013 között három általános korlát 

mutatkozott az igazgatási kapacitásokat illetően: intézményi bizonytalanság, amelyhez 

jogszabályi, szervezeti vagy eljárásbeli változtatások kapcsolódtak; magas személyzeti 

fluktuáció az irányító hatóságoknál és a közreműködő szervezeteknél; valamint 

hiányosságok a képzéseket és a szakmai fejlődést illetően. A programirányítási ciklus 

konkrét feladatainak szintjén a kohéziós politikára vonatkozó igazgatási kapacitást illetően 

az egyes országok és programok között nagy különbségek tapasztalhatók. 

 

A 2014–2020-as időszakban az európai strukturális és beruházási alapok hatékony és 

eredményes irányítása várhatóan jelentős igazgatási kihívást jelent majd, mivel az 

igazgatási kapacitással szemben a 2007–2013-as időszakhoz képest most nagyobb 

elvárások jelentkeznek. Ezek magukban foglalják a megnövekedett jelentéstételi 

követelményeket, a teljesítménymérési keretrendszer újdonságát, valamint az új, kohéziós 

adatokra vonatkozó elektronikus adatcsererendszer bevezetésével és megtanulásával 

kapcsolatos kezdeti nehézségeket. Ehhez jön még az igazgatási struktúrák folyamatban 

levő átalakítása, amely kihat az intézményekre, az eljárásokra és az emberi erőforrásokra 

is. További problémát jelent az, hogy a személyzeti források korlátozottak és szorosabbak a 

technikai segítségnyújtásra irányuló költségvetések, különösen ott, ahol a közpénzügyek 

szigorú korlátok közé szorulnak a gazdasági válsággal összefüggésben. A tagállamoknak 

lehetőségük van arra, hogy egyszerűsítő intézkedéseket vezessenek be a 2014–2020-as 

időszakra vonatkozóan és a kutatás azt mutatja, hogy az irányító hatóságok elkötelezettek 

aziránt, hogy javítsák az igazgatási kapacitást. Ennek legfontosabb jellemzői a következők: 

a kedvezményezettekre háruló adminisztratív terhek csökkentése a szabályoknak a 

prioritások vagy témák közötti egységesítése révén; a folyamatok és eljárások 

egyszerűsítése, a jelentéstételi követelmények csökkentése, valamint az adatkezelés 

fejlesztése (többek között az e-kohézió révén). 
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Ajánlások 

A tanulmány a jövőre nézve számos ajánlást tartalmaz a programozásra irányuló kapacitás 

fejlesztése és az európai strukturális és beruházási alapokból támogatott programok 

végrehajtásának javítása érdekében, különbséget téve különböző irányítási szintek között. 

Az Európai Parlament szempontjából kulcsfontosságú kérdés az Európai Bizottság, a 

biztosok és a nemzeti miniszterek jobb ellenőrzése a parlamenti bizottságok előtt az 

igazgatási kapacitást illetően. Ez megvalósulhat úgy, hogy az Európai Bizottság 

rendszeresen jelentést tesz a Európai Parlament számára az Európai Bizottság új igazgatási 

kapacitási osztályai szerepéről, valamint az (egyes) tagállamok számára leginkább 

problémát jelentő területekről, így különösen az előzetes feltételrendszer teljesítéséről, a 

kapacitási cselekvési tervek végrehajtásáról, valamint a teljesítménymérési 

keretrendszerről és a teljesítménytartalékról. Végül az Európai Parlament más intézmények 

elszámoltatására vonatkozó képessége megköveteli, hogy jobban megértsük a különböző 

tagállamokban az igazgatási kapacitást meghatározó tényezőket. Az Európai Parlament e 

tudásbázis bővítéséhez a 2014–2020-as programok végrehajtása során felmerülő, 

kapacitással kapcsolatos kérdésekre irányuló viták, nyilvános meghallgatások, jelentések és 

tanulmányok révén járulhat hozzá. 


