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Bevezetés
A mezőgazdasági termékek társfinanszírozással megvalósuló promóciós intézkedéseinek 
jelenlegi jogalapja a 3/2008/EK tanácsi rendelet1, amely egyetlen rendeletben szabályozza a 
mezőgazdasági termékek promóciójára vonatkozó összes politikát. E rendelet nem módosítja 
lényegesen a korábbi két rendelet tartalmát (az 1999. december 14-i 2702/1999/EK tanácsi 
rendelet és a 2000. december 19-i 2826/2000/EK tanácsi rendelet).
Az említett intézkedéseknek egytől három évig terjedő időszakot kell felölelniük, 
közönségkapcsolatokból, promóciós vagy reklámtevékenységből kell állniuk, és elsősorban az 
uniós termékek előnyeit kell kidomborítaniuk; az intézkedések vonatkozhatnak továbbá 
rendezvényeken és vásárokon való részvételre és információs kampányokra is. 
Elvileg e programokat legfeljebb 50%-os arányban az Európai Unió finanszírozza. Az elmúlt 
évek során az éves költségvetési előirányzatok a 2002-es 17 millió euróról 2007-től 
kezdődően 50 millió euróra emelkedtek.

A Számvevőszék ellenőrzése
Az ellenőrzés célja az volt, hogy értékelje a tájékoztatási és promóciós intézkedések 
eredményességét és a kiadások szabályszerűségét.
Az ellenőrzés a jelenlegi irányítási és nyomon követési rendszerre összpontosított, annak 
megállapítása céljából, hogy a rendszer lehetővé teszi-e az intézkedések eredményességének 
kimutatását, továbbá lehetővé teszi-e bizonyosság szerzését arra nézve, hogy a programok 
kiválasztása szabályszerűen és átlátható módon történik, valamint hogy a rendszer garantálja-
e a kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét.
Az ellenőrzést a Bizottságnál, valamint Spanyolországban, Franciaországban és 
Olaszországban (e három ország képviseli a kiadások mintegy 45%-át) végezték el, és az 
főként a 2006-tól 2008 közepéig tartó időszakot ölelte fel.
A Számvevőszék értékelte a Bizottságnál és a tagállamokban a szakpolitika végrehajtási 
eljárásait, valamint mindegyik tagállamban látogatást tett legalább egy kedvezményezettnél és 
annak végrehajtó szervénél.

A Számvevőszék következtetései
A Számvevőszék megállapította, hogy az intézkedések célkitűzéseit – az európai 
mezőgazdasági termékek előmozdítása – úgy fogalmazták meg, hogy nem vázolták az 
általános stratégiát, illetve nem határozták meg a SMART-célkitűzéseket2. A SMART-
célkitűzések hiányában a Bizottság által nyomon követett és közreadott mutatók nem mérik a 
szakpolitikai intézkedések eredményeit vagy hatását; azonban az alkalmasabb mutatók 
meghatározása attól függ, hogy sikerül-e jobban meghatározni a célkitűzéseket.

                                               
1A Tanács 2007. december 17-i 3/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik 
országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről (HL L 3., 2008.1.5., 1. o.).
2 „Egyedi, mérhető, elérhető, szakszerű és időzített” („Specific, measurable, achievable, relevant and timed”) – a 
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 27. cikke (3) 
bekezdésének megfogalmazása szerint.
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A Számvevőszék rámutatott arra, hogy a tájékoztatási és promóciós intézkedésekre szánt 
közösségi költségvetés viszonylag kevés a termékek, földrajzi területek és témák számához 
képest, és az intézkedések önmagukban nem gyakorolhatnak jelentős hatást a célkitűzésekre. 
A célkitűzések elérése érdekében e programokat a nemzeti szintű intézkedések és 
magánkezdeményezések tágabb keretébe kell belefoglalni. 

A különböző programok hatásának értékelése céljából a Számvevőszék a 2006-ban és 2007-
ben lezárult programok közül egy 30 programból álló mintát vizsgált meg, és megállapította, 
hogy a legtöbb esetben az elvégzett munkáról készült összefoglalók kellően részletesek 
voltak, és biztosították, hogy az elköltött pénz és a végrehajtott intézkedések összhangban 
álljanak a promóciós célkitűzéssel. A Számvevőszék azonban azt is megállapította, hogy a 
Bizottságnak nincs szabályozott eljárása a tevékenységi jelentések elemzésére, az eredmények 
értékeléséről rendelkezésre álló információk minősége pedig hagy kívánnivalót maga után, 
mivel legtöbb esetben a minőségi hatásértékelést nem dokumentálták, a mennyiségi mutatók 
pedig a létrejött kapcsolatok számára korlátozódtak.
A Számvevőszék rámutatott arra, hogy a legtöbb értékelés ugyan azzal zárult, hogy az 
intézkedéseknek volt pozitív hatása, továbbra is nagyon nehéz mérni a programok 
eredményességét és hatékonyságát (költség-hatás arány).

A programjavaslatok kiválasztását és jóváhagyását illetően a Számvevőszék megállapította, 
hogy a tagállamok csak korlátozott előválogatást végeztek. Ennek javítása érdekében a 
Bizottság fokozatosan kritériumokat állapított meg, amelyet a programjavaslatok 
értékelésekor kell alkalmazni; ezen eljárás bevezetése azonban még folyamatban van.
A Számvevőszék megállapította, hogy a Bizottság szemmel láthatóan szigorúbbá vált a 
javaslatok jóváhagyását illetően: a jóváhagyási arány a 2001–2002-es 100%-ról 2006–2008-
ban 50% alá csökkent. 2006 óta a kiválasztási folyamat szigorúan szabályozott eljárás 
keretében történik, amelyet megfelelően dokumentálnak, a Bizottság pedig erősen megemelte 
a követelményszintet a programjavaslatok részletességét illetően.
A Számvevőszék javaslatai értelmében még mindig végrehajthatók bizonyos javítások, mint 
például egy közös, objektív kritériumrendszer következetes alkalmazása, formálisabb 
megközelítések az azonosított problémák és az ezekre adott válaszok nyomon követéséhez; a 
Számvevőszék továbbá azt is javasolta, hogy részletesebb információkat kell megkövetelni a 
programok várható hatásáról és a hatás mérési módszeréről. Kifejezetten a hatást illetően a 
Számvevőszék megállapította, hogy előre meghatározott pontos célkitűzések és mutatók 
hiányában nehéz mérni a programok eredményességét (valamint a teljes szakpolitika 
hatékonyságát is).

A végrehajtó szervek kiválasztását illetően a Számvevőszék arra a megállapításra jutott, hogy 
a tagállamok, miközben feladatuk annak ellenőrzése, hogy az ajánlattevő szervezetek miként 
választják ki a végrehajtó szerveket, ezt nem elég szabályozottan és rendszerszemléletűen 
tették. A Számvevőszék rámutatott néhány rendkívül szoros határidőre is (aminek 
eredményeként nagyon kevés pályázatot vagy éppen csak egy pályázatot kaptak), egy esettel 
kapcsolatban pedig kérdések merültek fel a döntés átláthatóságát illetően.

A kiadások ellenőrzésével kapcsolatban a Számvevőszék megállapította, hogy a Bizottság az 
utóbbi két évben bevezette vagy szigorította azokat az eljárásokat és eszközöket, amelyek a 
tagállamok programjainak és kifizetés iránti kérelmeinek ellenőrzésére szolgálnak. Az elért 
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előrelépések ellenére a jelenleg alkalmazott eszközök tökéletesítése továbbra is folyik, ezért 
az ellenőrzés során még mindig feltártak néhány rendezetlen problémát.

A Számvevőszék tartós hiányosságokat állapított meg néhány tagállamban. Spanyolországban 
és Olaszországban az igazgatási gyakorlat szemmel láthatólag még most sem garantálja, hogy 
a programok irányítása és ellenőrzése teljesíti a szabályozási követelményeket. Az ellenőrzés 
során feltárt hiányosságok megegyeznek azokkal, amelyeket a Bizottság 2005-ben 
megállapított (gyenge pontok az ellenőrzésekben, a határidők betartásának elmulasztása, az 
50%-ot meghaladó közösségi hozzájárulás). Spanyolországban és Olaszországban egyaránt 
intézkedéseket tettek a problémák orvoslására, azonban még túl korai megerősíteni, hogy a 
változtatások eredményesnek bizonyultak-e.

A Bizottság válaszai
A Bizottság megköszöni az Európai Számvevőszék munkáját és megállapításait, és több 
kérdést is tisztáz.

A Bizottság szerint a 3/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott négy célkitűzés, valamint 
a különböző termékek mindegyike tekintetében a rendelet I. mellékletében rögzített egyedi 
belső piaci célkitűzések „SMART” célkitűzésnek tekinthetők.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a promóciós és tájékoztatási intézkedésekre szánt közösségi 
költségvetés megfelelő, mivel célja kiegészíteni és megerősíteni a tagállamok által 
működtetett rendszereket. A Bizottság előtt ismertek a promóciós kampányok szinergiájával 
és kiegészítő jellegével kapcsolatos hiányosságok, amelyekre a Számvevőszék is rámutatott, 
és a Bizottság keresi annak módjait, hogy miként javítsa a programok meghatározását és 
végrehajtását.

A programok hatásának értékelésével kapcsolatban megállapított nehézségekre válaszul a 
Bizottság hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék által példaként említett programok túlnyomó 
többségét 2005 előtt választották ki a tagállamok. Így ezekre nem terjedhettek ki a jelenleg 
érvényes szabályokon végzett módosítások.
2008. november 7. óta a Bizottság egységes értékelési rendszert dolgozott ki, 2009. február 
15. óta pedig ezen új értékelési rendszer alapján történik a tájékoztatási és promóciós 
programok eredményességének értékelése. Így a Bizottság immár objektívan tudja értékelni 
valamennyi programot.

A végrehajtó szervekre vonatkozó pályázati eljárások feltárt szabálytalanságait illetően a 
Bizottság pénzügyi kiigazításokat alkalmazott azon tagállamok tekintetében, amelyekről 
megállapították, hogy nem tartják be a szóban forgó rendelkezéseket.

Az egyes tagállamokat illetően a Bizottság 2007-ben és 2008-ban vizsgálatot kezdeményezett 
azt követően, hogy Spanyolország és Olaszország esetében jelentős kiigazításokat hajtottak 
végre a 2005. évi vizsgálatok után. A Bizottság ajánlásokat is megfogalmazott e tagállamok 
számára, hogy szigorítsák a legfontosabb ellenőrzéseiket, és orvosolják az alvállalkozók 
megbízása terén fennálló hiányosságokat.
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A Költségvetési Ellenőrző Bizottság észrevételei és ajánlásai a Bizottság mentesítéséről 
szóló jelentéstervezetbe (2008-as pénzügyi év) való lehetséges beépítés céljából
[Az Európai Parlament:]

üdvözli a Számvevőszék jelentését, és megerősíti a Számvevőszék megállapításait és 
következtetéseit;

megjegyzi, hogy a Bizottság fejlesztette a mezőgazdasági termékek promóciós intézkedéseire 
fordított kiadások irányítását és ellenőrzését, és elismeri az elért eredményeket; úgy véli 
azonban, hogy a Bizottságnak több szempontból is további javításokat kell végeznie;

sajnálja, hogy a jelenleg működő rendszer nem teszi lehetővé az intézkedések 
eredményességének mérését: még ha a szakpolitikai intézkedés kedvező hatású is, az egyedi 
célkitűzések, világos stratégia és a megfelelő mutatók hiányában rendkívül nehéz annak 
mérése;

sürgeti a Bizottságot, hogy határozzon meg politikai célkitűzéseket, szem előtt tartva a kijelölt 
törekvések és az erre a célra lekötött költségvetés összeegyeztethetőségét, és ezeket a 
célkitűzéseket egyedi, mérhető, elérhető, szakszerű és időzített (SMART) módon fogalmazza 
meg, továbbá határozzon meg alkalmas teljesítménymutatókat, és ellenőrizze azokat;

felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a kiválasztási eljárás tökéletesítését, különösen azon 
követelmény fenntartásával, hogy a programjavaslatokban tájékoztatásnak kell szerepelnie az 
intézkedések várható hatásáról és arról, hogy azt milyen módszerrel mérik majd;

felszólítja a tagállamokat, hogy a programjavaslatok szakszerűségének értékelésén és a 
szigorúbb kiválasztáson keresztül működjenek közre a kiválasztási folyamat javításában; 
továbbá arra ösztönzi a tagállamokat, hogy közöljék a Bizottsággal a nemzeti szintű 
promóciós támogatásaikra és intézkedéseikre vonatkozó információkat;

felszólítja a tagállamokat, hogy fejlesszék a végrehajtó szervek kiválasztásakor alkalmazott 
közbeszerzési eljárásaikat, különösen a nagyon szoros határidők elkerülése érdekében, 
továbbá módszeresen alkalmazzanak szabályozott eljárásokat, és biztosítsák, hogy az 
ajánlattevő szervezetek eleget tesznek a kiválasztási feltételeknek.


