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VAN OLYAN TÉMA, AMELYRŐL SZÍVESEN OLVASNA TÖBBET A JÖVŐBELI PANORAMA ADATPONT ROVATÁBAN? 

SZERETNÉ, HA EGY KONKRÉT ADATKÉSZLETET TENNÉNK KÖZZÉ AZ ESB-ALAPOK „NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŰ 
ADATOK ADATPLATFORMJÁN”?

AMENNYIBEN IGEN, ÍRJON NEKÜNK: REGIO-EVAL@EC.EUROPA.EU

ADATPONT: 3 – NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŰ ADATPLATFORMJA
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Áttekintés a program végrehajtás szerinti értékeiről (2015)

Az esb-alapok teljesítményének 
kommunikációja: a közös indikátorok 
növekvő fontossága
A teljesítmény nyomon követésének és az erre vonat-
kozó jelentések elkészítésének közös felelősségnek és 
az uniós szakpolitikára vonatkozó valamennyi jelen-
tőségteljes vita alapvető részének kell lennie.

A 2014–2020 közötti programokban fejlődés tapasztalható 
a különböző esb-alapok kimenete és eredményei méré-
sére szolgáló indikátorok használata terén. a közös indi-

kátorok igen jól használható eszközök az összesített szakpolitikai 
eredmények Unió-szerte való kommunikálására. Ezek a fejlesz-
tések más, teljesítménnyel kapcsolatos javítási intézkedéseket 
kísértek, mint a célok szilárdabb meghatározása, egyértelműbb 
célkitűzések meghatározása, valamint a teljesítménytartalékhoz 
kapcsolt új teljesítménykeret. a teljesítmény előtérbe helyezé-
sének egyik hatása, hogy az indikátorokkal immáron nem csupán 
néhány technikai szakembernek kell foglalkoznia. 

Az indikátorok jelenlegi rendszere az évek során, az egyes ala-
pokra vonatkozó tapasztalatok és tanulságok alapján került 

kidolgozásra. Így a közös indikátorok az egyes konkrét alapok 
alá tartozó programok vonatkozásában közösek, az alap spe-
cifikus célkitűzéseihez, a megcélzott ágazatokhoz és az alkal-
mazott beavatkozási indokoláshoz igazítottak. 

Két fő kérdés befolyásolta az indikátorként választott fogal-
makat, valamint a közös indikátorok meghatározását:

 > Az indikátorok ténylegesen mérik-e a konkrét alap 
beavatkozásait és célkitűzéseit?

 > Az indikátorok könnyen rendelkezésre állnak-e az irányító 
hatóságokat és a kedvezményezetteket terhelő jelentős 
többletköltség és terhek nélkül?

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan a válaszokat e 
kérdésekre a tagállamok érintett feleivel és szakértőivel part-
nerségben állapították meg több évnyi együttgondolkodás során. 

A jelenlegi indikátorrendszer legfeltűnőbb terméke az esb-
alap nyílt hozzáférésű adatplatformján az alaponkénti és 
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témánkénti közös indikátorok tekintetében az „eredmények” 
megjelenítése. Az egyéb fejlesztések között található egy 
kiterjesztett lista a közös indikátorokról, valamint az ERFA és 
ESZA indikátorok összegyűjtésére és azok alapján való jelen-
téskészítésre vonatkozó javított módszertan.

Túl sok az indikátor?

Ez a kérdés a felmerült az EU intézmények legmagasabb szint-
jén is, nem utolsósorban azért, mert egyszerűbb lenne az EU 
szintjén néhány könnyen összesíthető indikátorral kommuni-
kálni. Az Európai Számvevőszék nemrégiben szintén megkér-
dőjelezte az ilyen sokféle programspecifikus indikátor relevan-
ciáját és alkalmazását, valamint felhívta a figyelmet azok 
összesítésének nehézségeire uniós szinten. 

Másfelől azonban a különböző érdekelt feleknek eltérő szük-
ségleteik vannak, és az indikátorok széles skáláját javasolják, 
amelyek közül sok releváns számukra és eleve rendelkezésre 
áll az adott régióban vagy tagállamban. 

Egy másik magyarázat a látszólag nagy számú közös mutatóra 
az esb-alapok által finanszírozott intézkedések és ágazatok 
tematikailag nagyon széles köre. Az ERFA-ra vonatkozóan pél-
dául 46 közös indikátor van. 

Talán a megfelelő kérdések az alábbiak: „A közös indikátorok 
képesek-e megragadni a legfontosabb eredményeket 
a különböző tematikus területeken?”, valamint „Vannak-e 
olyan területek, ahol nem ragadják meg a legfontosabb 
eredményeket?”

Merre tovább? 

Az EU 2020 utáni többéves pénzügyi keretéről és az esb-ala-
pokon keresztüli jövőbeni közös irányításról folyó vitában a tel-
jesítmény, valamint az eredmények mérése a leginkább aktu-
ális témák. a főbb kérdések az alábbiak: 

 > Tudjuk-e javítani az alapok teljesítményének mérését, 
miközben csökkentjük az érdekelt felek terheit?

 > Lehetséges-e a különböző indikárorfogalmak ésszerűsítse 
az alapok között? a különböző érdekelt feleknek különböző 
indikátorokra van-e szükségük?

 > Lennének-e előnyei az alapokat érintő közös uniós 
indikátorok meghatározásának az eredmények mérése és 
kommunikációja céljára?

 > Kell-e a specifikus nemzeti indikátorok számának csökkenté-
sére fókuszálnunk? Vagy fontosabb az indikátorok minősége 
és a szakpolitikák szempontjából fennálló relevanciája?

Mindez merőben technikai jellegű vitának tűnhet, de ugyanakkor 
kulcsfontosságú a szakpolitika jövője szempontjából. Kövesse 
híreinket a későbbi fejleményekről, vagy ami talán még jobb, 
kapcsolódjon be a vitába!  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az esb-alapok nyílt hozzáférésű adatplatformja 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 
Válassza ki a „Téma”, az „Ország” vagy „Alap” oldalak 
„Eredmények” szekcióit:
Gyakran feltett kérdések a nyílt hozzáférésű 
adatplatform „Eredmények” szekcióiról:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/faq/about_open_data/ 
Az Európai Számvevőszék 2/2017. számú különjelentése: 
a Bizottság tárgyalásai a 2014–2020 időszakra vonatkozó 
partnerségi megállapodásokról és kohéziós programokról: 
http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=41008

SZÁMOS ALAP SZERINTI KÖZÖS INDIKÁTOR 
ÁTFORDÍTHATÓ NÉHÁNY „TÉMA” SZERINTI 
INDIKÁTORRA: AZ ERFA ESETE
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ERFA: Támogatásban részesülő 
vállalkozások
Tervezett: 1 098 048 
vállalkozás
Eldöntött: 137 463 vállalkozás
Végrehajtott: 
36 379 vállalkozás
A program célszámainak 
áttekintése

RTDI:
6 indikátor

Energia, 
Éghajlat:

5 indikátor

Szoc. infrastr.
2 indikátor
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1 indikátor
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Interreg:
6 indikátor
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