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Egyszerűsítés 

 A kohéziós politikával szembeni legnépszerűbb igény 

 Szükség van rá a politika zavartalan megvalósításához 

és a kedvezményezettek érdekeinek tartós 

szolgálatához 

 Pozitív hatása lehet a politika eredményeire (mert 

gondoskodik az országos, regionális és EU-szintű 

adminisztratív erőfeszítések hatékony elosztásáról, 

csökkenti a célok eléréséhez szükséges időt és költséget) 

 a jogbiztonság növelésével a hibák számának 

csökkentéséhez és az országos megvalósítási rendszerek 

által nyújtott garanciák növeléséhez vezet   



Az egyszerűsítés különböző módokon érhető el 

 számos alap szabályainak harmonizálásával,  

 nagyobb rugalmassággal,  

 nagyobb arányossággal,  

 a jogbiztonságnak a szabályok egyértelműsítésével 

történő fokozásával, valamint 

 a dokumentumok és az eljárások digitalizálásával. 

 

    A Bizottság javaslatainak fő célja a kedvezményezettek 

adminisztrációs terheinek csökkentése  



A Bizottság egyszerűsítési javaslatai 



1. Szabályharmonizáció más Közösségi 

Stratégiai Keret alapokkal 

 A szabályozás lefekteti a kohéziós politika, a 

vidékfejlesztési politika, a tenger- és halászati politika 

közös szabályait a stratégiai tervezés, a jogosultság 

és a tartósság szempontjából.  

 Ezen felül csökkenni fog a stratégiai dokumentumok 

száma, mert az öt KSK-alaphoz (ERFA, ESZA, KA, 

EMVA, ETHA) ezentúl csak 1 uniós és 1 országos 

stratégiai dokumentum fog kapcsolódni.  



2. A programok és rendszerek rugalmasabb 

kialakítása 

 A tagállamok és a régiók közösen és külön-külön OP-k keretében is 
megtervezhetik az ERFA, az ESZA és a KA felhasználását,  

 módosíthatják a régiókategóriák közötti felosztást legfeljebb 2 %-kal,  

 kombinálhatják a különféle uniós finanszírozási forrásokból származó 
eszközöket egy projektben,  

 finanszírozhatják egyetlen alapból a horizontális technikai 
segítségnyújtási tevékenységeket,  

 összevonhatják az irányítási és a tanúsító hatóságokat, 

 szabadon hozhatnak létre közös monitorozó bizottságokat, és 
szervezhetnek éves áttekintő üléseket a KSK-alapokból 
finanszírozott programok esetében, 

 az ESZA berendezésvásárlási jogosultsági szabályai szintén 
előmozdítják a projektszintű integrált tervezést.  



 A 2007 és 2013 közötti szabályok külön programokat 
biztosítanak az ESZA és az ERFA esetére, és ez bizonyos 
régiókban megnehezíti a beruházások koherens megtervezését 

 2014 és 2020 között a tagállamok eldönthetik, hogy országuk 
gyakorlatának megfelelően egy alap forrásaira támaszkodó 
programokat vagy az ERFA, az ESZA és a KA alapot 
egyesítő, több alap forrásaira támaszkodó programokat 
készítenek elő és valósítanak meg.  

 A közös ellenőrző bizottságok és a közös ellenőrzési és 
jelentési rendszerek kialakítása költségmegtakarítást 
eredményezhet az országos hatóságok számára.  

 A közös tervezés révén integrált szemléletmóddal kezelhető a 
kohéziós politika megvalósítása. Az integrált programkészítést az 
is segíti, hogy különféle eszközök használhatók, például az 
integrált területi beruházások és a közösség által kezdeményezett 
helyi fejlesztés, illetve az, hogy egy projektet több alap is 
támogathat.  



3. Nagyobb arányosság 

 A KSK-alapoknak a jelentés, kiértékelés, irányítás és 

ellenőrzés kapcsán történő alkalmazásának és 

felhasználásának pénzügyi és adminisztratív szempontból 

arányosnak kell lennie a kiosztott támogatás mértékével.  

 A bizottság és a tagállam megállapodhat arról, hogy nem 

tart éves áttekintő értekezletet.  

 A programok beindítása időt vesz igénybe, ezért az első 

megvalósítási jelentést és éves könyvelési elszámolási 

dokumentumokat 2016-ban kell beküldeni.  



 Ha az irányító hatóság kockázatalapú módszerekkel 

vesz ellenőrzési célú mintát, az erőforrások hatékonyabb 

felhasználására ad módot.  

 A Bizottság auditálási tevékenysége is a kockázatosabb 

területekre fog összpontosulni.  

 A jól teljesítő auditáló hatóságok esetében a Bizottság 

csak korlátozottan végez auditálást a jól működő országos 

megvalósítási rendszerekben.  

 A javaslat korlátozza a projektek auditálását; a 100 

000 euró alatti projekteket például egyszer auditálják a 

lezárás előtt, a többit pedig évente egyszer.  



4. Egyértelműbb szabályokból eredő 

jogbiztonság 

 A 2007-13 közötti szabályok közül számos esett át 

átdolgozáson az egyértelműsítés céljával.  

 Többféle típusú pénzügyi eszköz lesz elérhető, 

ugyanakkor egységesebb szabályokat alakítanak ki, 

hogy kevesebb országos szabályra legyen szükség.  

 Világosan körülírják azokat a feltételeket, amelyek 

fennállása esetén lehet a programon kívüli 

projekteket finanszírozni.  

 A bevételtermelésre vonatkozó szabályok közé 

felvettek egy választható fix kulcsú lehetőséget. 



 A bevételtermelő projektekre vonatkozó 2007 és 2013 közötti 
rendszer mentesíti az ESZA-és a kisebb (legfeljebb 1 millió 
eurós) ERFA- és KA-projekteket.  

 A többiekre azonban nagyon bonyolult rendszer érvényes: ki kell 
számítani és előre kell jelezni a lehetséges bevételeket, a 
kedvezményezettnek a projekt lezárulását követően öt évig 
jelentést kell szolgáltatnia, és ehhez még párosulnak az 
irányító hatóság ellenőrzési mechanizmusai.  

 2014 utáni javaslat arányosabb szemlélettel kezeli a 
bevételtermelő projekteket, és leegyszerűsíti az irányításukat.  

 Lehetőséget biztosít arra, hogy a projekt típusán alapuló fix kulcs 
alapján határozzák meg az alapok által finanszírozott költségeket. 
A tagállamok eldönthetik, hogy a fix kulcsot alkalmazzák, vagy 
ehelyett a korábbi módszert választják, vagyis azokban az 
esetekben, amikor a fix kulcsot nem tartják megfelelőnek, a 
finanszírozási különbözet elemzését végzik el.  

 A mentesség továbbra is érvényben marad minden ESZA-
projektre, valamint az 1 millió euró alatti ERFA-, KA-, EMVA- és 
ETHA- projektekre, hogy kisebb terhek járjanak ezekkel a 
kötelezettségekkel.  



5. Hatékonyabb megvalósítás és kevesebb 

adatra kiterjedő jelentés 

 Az egyszerűsítés számos esetben az adminisztrációs 

költségek közvetlen csökkenését vonja maga után.  

 A közös mutatókra való összpontosítás lehetőséget 

nyújt az eredmények EU-szintű összesítésére és 

kimutatására.  

 A kevesebb adatra kiterjedő és automatizáltabb 

éves jelentéskészítés csökkenti az éves jelentés 

elkészítésével járó terheket. 

 A Bizottságnak az a szándéka, hogy arányos, csak az 

elengedhetetlen elemekre korlátozódó jelentési 

kötelezettség háruljon az irányító hatóságra.  



 2014 és 2020 között a rendszeres éves jelentések sokkal 

kevesebb adatot tartalmaznak majd, mint a 2007 és 2013 

közöttiek, és csak az elért haladással kapcsolatos 

legfontosabb adatokról tájékoztatják a Bizottságot.  

 Az első éves jelentést a javaslat szerint csak 2016-ban kell 

benyújtani.  

 A jelentés nagy részben az informatikai rendszerből 

automatikusan beszerezhető adatokon fog alapulni, és 

kevesebb részletes szöveget fog tartalmazni.  

 A program tartama alatt csak két esetben (és azután a végső 

megvalósítási jelentésben) kell az irányító hatóságoknak 

részletesebb jelentéseket benyújtaniuk.  



6. A kedvezményezettek adminisztratív 

terheinek csökkentése 

 Az egyszerűsített költségelszámolás szélesebb körű 

lehetőségei csökkenteni fogják a kedvezményezettek 

adminisztrációs terheit, ugyanakkor megmaradnak a 2007 

és 2013 között már bevezetett egyszerűsített 

költséglehetőségek is.  

 A göngyölített lezárási lehetőség lerövidíti a 

dokumentummegőrzés időtartamát a jelenlegi több 

mint 10 éves maximumról körülbelül 5-re. 

 A közösség által irányított helyi fejlesztés integrált 

megközelítése szintén lehetőséget nyújt az eljárások 

egyszerűsítésére.  



 A Bizottság az egyszerűsített költség-visszatérítés terén a 
jelenlegi rendszer fenntartását és kibővítését javasolja a 2014 és 
2020 közötti időszakra:  

 az egyszerűsített költségek az öt KSK-alapra alkalmazhatók;  

 megmaradnak az egyszerűsített költségek kiszámításának jelenlegi 
módszerei;  

 a fix kulcsok, az egy egységre jutó költségek és az átalánydíjak egy részét 
az EU szintjén állapítják meg;  

 az átalánydíjak maximális mértéke 100 000 euróra nő;  

 különféle költségek esetében engedélyezve lesz a fix kulcsok használata;  

 használni lehet a hasonló típusú projektekben alkalmazott uniós és 
országos finanszírozási eszközök egyszerűsített költség-visszatérítési 
lehetőségeit.  

 

 A tagállamok kiválaszthatják a programhoz vagy a program egy részéhez 
legjobban alkalmazkodó lehetőséget a különféle módszercsoportok 
közül, figyelembe véve az egyes lehetőségek költségeit és előnyeit.  



7. Egy lépés az eredményen alapuló 

irányítás felé: a közös akcióterv 

 olyan eszköz, amely az irányítás figyelmét inkább a 
kimenetekre és az eredményekre helyezi át  

 használatának az a feltétele, hogy megbízhatóan lehessen 
definiálni a célzott kimenetet és eredményeket  

 pénzügyi irányítása kizárólag a kimeneteken és az 
eredményeken alapul, visszatérítése a típustól függetlenül 
minden projektre vonatkozó egy egységre jutó költségekkel 
vagy átalánydíjakkal történik 

 auditálása ezért kizárólag arra fog irányulni, hogy teljesültek-e a 
visszatérítés feltételei, vagyis elérték-e a szerződésben foglalt 
kimeneteket és eredményeket.  

 közös akcióterv használata esetén a tagállam a szokásos 
pénzügyi szabályait alkalmazhatja a projektek költségeinek 
visszatérítésére  



Fiatalok munkahelyhez juttatása 

 Célul kitűzött eredménye, hogy 10 000 fiatal munkanélkülit tartósan integráljanak 
vállalkozások alkalmazottaiként. 

 3 évig fog tartani, és számos koordinált akciót támogat, amelyek kimeneteket és 
eredményeket generálnak. A közös akcióterv a következő akciótípusokra fog 
kiterjedni:  

 15 000 fiatal munkanélküli kiválasztása és a munkába állításuk felé vezető haladási 
útvonalak meghatározása. Ezt az akciótervet 200 euró/személy átalánydíjjal térítik 
vissza.  

 Alapkészségek oktatása 10 000 embernek, az akciótervnek visszatérített összeg: 2 
000 euró/személy.  

 Szakképzés 13 500 embernek, az akciótervnek visszatérített összeg: 2 500 
euró/személy + 500 euró mindenkinek, aki szakképesítést szerez.  

 A munkaadók, oktatási intézmények és foglalkoztatási szervezetek közötti hálózat 
támogatására irányuló projekt. Ennek visszatérítése 200 000 euró/éves díjon 
történik, ha aktív a hálózat.  

 Mentorálás az alkalmazás során; a visszatérítés azon alapul, hogy hány fiatal 
munkanélküli áll munkában hat hónapnál tovább, az akciótervnek visszatérített 
összeg: 550 euró/ személy, a cél 10 000 személy.  

 Max. költségvetése: 54,6 millió EUR (az elért eredmények függvényében térítenek 
vissza) 

 



8. E-kohézió 

 Olyan terület, amelyen jelentős lehetőségek nyílnak az 

adminisztrációs terhek enyhítésére.  

 Lehetőséget teremt a kedvezményezetteknek arra, hogy 

elektronikus formában nyújtsanak be minden információt 

a programhatóságok részére, elektronikusan tárolják az 

információkat, valamint felhasználják a közigazgatási 

nyilvántartásokban tárolt meglévő adatokat.  

 Ezáltal csökkennek az adatmegőrzési problémák, az 

adatbeviteli hibák, valamint enyhül a dokumentumok 

többszöri beküldésének terhe.  



9. Az Európai Területi Együttműködés 

egyszerűsítése 

 Javaslat született egy külön szabályozásra is, amely 

testreszabottabb rendelkezéseket tartalmaz, és világos 

áttekintést nyújt az alkalmazandó szabályokról az Európai 

Területi Együttműködést megvalósító hatóságok számára.  

 A fő fejlemények közé az tartozik, hogy a személyzeti 

költségek 15 %-a átalánydíjas kifizetésekkel 

fedezhető, harmonizáltabbak a jogosultsági 

szabályok, és egyesül az irányító hatóság és a 

tanúsító hatóság funkciója.  

 A közvetett költségeket ezentúl nem kell külön 

számlákkal és időelszámolásokkal alátámasztani. 



10. Az ESZA egyszerűsítése 

 Konkrét egyszerűsítési lehetőségek szerepelnek a 

javaslatban az alap sajátos természetéből eredően:  

 számos kis összegű támogatás,  

 a kiadásokat alapvetően személyzeti költségek alkotják,  

 a projektek viszonylag egységes típusúak.  

 A fő továbblépés az egyszerűsített költségelszámolás 

további lehetőségeiben jelentkezik. 



 A Bizottság arra a lehetőségre tett javaslatot az ESZA esetében, 
hogy a projekt teljes jogosult költségeit a közvetlen 
személyzeti költségek alapján számítsák ki úgy, hogy 40 
%-ot hozzáadnak az említett költségekhez. Ezt a mértéket a 
szabályozás állapítja meg, így az országos hatóságoknak nem kell 
bizonylatolniuk a költségeket.  

 A kis támogatások esetére az eljárások bizonyos könnyítése is 
szerepel a javaslatok között, hogy átlátható módon 
kiszámított egyszerűsített költségelszámolási 
lehetőségeket használjanak:  

 A 100 000 euró alatti támogatások esetében a költségvetés 
vázlata elkészíthető a projekthez kapcsolódó konkrét 
egyszerűsített költségelszámolási lehetőségek alapján. Ezt a 
költségvetést archiválja az irányító hatóság az egyszerűsített 
költségelszámolást alátámasztó bizonylatként. A projekt kifizetései 
azonban az egyszerűsített költségelszámolási lehetőségeken 
alapulnak, és nem magán a költségvetésen.  



A Bizottság tanácsai az egyszerűség 

megőrzésére 

1. Fókuszáltság (egyértelmű stratégia, jól körülhatárolt 

területre koncentráltság) 

2. A szinergiák kiaknázása (integrált programok, egységes 

jogi keretrendszer, közös hatóságok) 

3. Digitalizáció 

4. Pénzügyi eszközök használata (alapok jobb 

felhasználását segítik elő) 

5. Egyszerűsített költségelszámolás alkalmazása 

6. A közös akciótervek kipróbálása (elmozdulás az 

eredményekre épülő irányítás felé) 

7. A kockázatok felmérése és változtatás 

 



Köszönöm a figyelmet! 


