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Kivonat 

A jelen tanulmány célja, hogy a 2014–20-as kohéziós politika stratégiai 

egységességének alakulását és teljesítését értékelje. Dokumentációk 

elemzése és a tagállamok hatóságaival készített interjúk alapján a 

tanulmány az előző időszakhoz képest általános javulást állapít meg, 

ugyanakkor számos, a különböző európai strukturális és beruházási 

alapok, valamint egyéb uniós szakpolitikák közti egységes stratégiai 

megközelítést hátráltató, uniós és tagállami szintű kihívásra hívja fel a 

figyelmet.  

 

 

IP/B/REGI/IC/2014-029 2015. február 

PE 540.354  HU 



 

 

Ez a dokumentum az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának felkérésére 

készült. 

 

SZERZŐ(K) 

Stefan Kah (EPRC) 

Carlos Mendez (EPRC) 

John Bachtler (EPRC) 

Stephen Miller (EPRC) 

 

FELELŐS TANÁCSOS 

Diána Haase 

Strukturális és Kohéziós Politikai Tematikus Főosztály 

Európai Parlament 

B-1047 Brüsszel 

E-mail cím: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

SZERKESZTŐ ASSZISZTENS 

Valérie Wiame 

 

NYELVI VÁLTOZATOK 

Eredeti nyelv: EN 

 

A SZERKESZTŐRŐL 

A Tematikus Főosztállyal a következő címen léphet kapcsolatba, vagy iratkozhat fel a 

havi hírlevélre: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

A kézirat 2015 februárében készült. 

Brüsszel, © Európai Parlament, 2015 

 

A dokumentum a következő internetcímen érhető el: 

http://www.europarl.europa.eu/studies 

 

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 

A szerző kizárólagos felelősséget vállal a jelen dokumentumban megfogalmazott 

véleményért, amely nem feltétlenül tükrözi az Európai Parlament hivatalos álláspontját. 

A dokumentum nem üzleti célú sokszorosítása és fordítása a forrás megadása és a kiadó 

előzetes értesítése mellett megengedett, és annak egy példányát a kiadóhoz el kell 

juttatni.

http://www.europarl.europa.eu/studies


 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A stratégiai következetesség a 2014–20-as időszakra vonatkozó kohéziós politika 2013-

as reformjának központi eleme. A jelen tanulmány kritikai szempontból értékeli a 

kohéziós politika stratégiai egységességének alakulását és teljesítését dokumentumok 

elemzése és a tagállamok 2014–20-as partnerségi megállapodások és operatív 

programok ütemezéséért felelős hatóságaival készített interjúk alapján. A súlypont négy 

fő, a kohéziós politika stratégiai orientációjához elengedhetetlen területre esik: uniós 

stratégiai keret; nemzeti stratégiai keret; tematikus összpontosítás; valamint a 

programfelépítés, -irányítás és -kezelés. 

Az uniós stratégiai keret 

2014–20-as szabályozási újítás egy közös rendelkezésekről szóló „ernyőrendelet” (CPR), 

mely öt alapot ölel fel több szakpolitikai területen. A CPR-hez mellékelt közös stratégiai 

keret egy a 2007–13-as közösségi stratégiai iránymutatásoknál átfogóbb, 

megalapozottabb és következetesebb stratégiai keretrendszer. A közös stratégiai keret a 

programozásért felelős irányító hatóságok szemében célszerű és hasznos eszköz, 

ugyanakkor a programozási folyamatra gyakorolt hatása másodlagos a nemzeti stratégiai 

kerethez képest. 

A nemzeti stratégiai keret  

Az újonnan bevezetett partnerségi megállapodások olyan stratégiai tervek, melyek 

prioritásai öt európai strukturális és beruházási alapot ölelnek fel (esb-alapok). Ezek az 

Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok közti megállapodások, amelyek nemcsak a 

különböző európai strukturális és beruházási alapok koordinálására, hanem az uniós, 

illetve tagállami egyéb szakpolitikák és az alapok közti koordinálásra is nagyobb teret 

engednek. A gyakorlatban a nemzeti koordinációs intézkedések között tagállamonként 

jelentős, főleg formai eltérések mutatkoznak. Az irányító hatóságok óvatosan, de bíznak 

abban, hogy a tervezett vagy bevezetett rendszerek kiaknázzák a szinergiákat, és 

fokozottabb összehangoltságot eredményeznek, mint a 2007–13-as időszakban. A 

tagállamok aktívan alkalmazzák a partnerségi elvet a programozási folyamatban.  

Partnerség alapú irányító testületeket vagy munkacsoportokat hoztak létre a partnerségi 

megállapodások és operatív programok teljes vagy részleges fejlesztésére. Internetes 

konzultációs és tájékoztatási formákkal egészítették ki a nyilvános konzultációs 

rendezvényeket. Bár az országspecifikus ajánlások láthatólag csupán korlátozott 

szerephez jutottak a nemzeti stratégiai keretek előkészítésében, a tagállamok többnyire 

eleget tudtak tenni az ajánlásoknak. 

Tematikus koncentráció  

A 2014–20-as tematikus koncentrációra vonatkozó új követelmények jelentősen kihatnak 

a programozásra a legtöbb tagállamban. Míg az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 

illetve a Kohéziós Alap számottevően növelte az 1–4. tematikus célkitűzésre (KTFI, IKT, 

KKV-versenyképesség és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság) szánt forrásait, 

addig az infrastrukturális beruházások kevésbé hangsúlyosak 2007–2013-hoz képest. A 

különböző célkitűzésekre szánt források elosztásáról nem könnyű tárgyalni. Sok tagállam 

kevesli a rendelkezésére álló lehetőséget, amellyel a tematikus koncentrációt és a hazai 

prioritások támogatását egyensúlyban tarthatja. Az irányító hatóságok elvben 

egyetértenek a különleges, elkülönített támogatásra vonatkozó rendelkezésekkel 

(fenntartható városfejlesztés, ESZA-részarányok), de több rugalmasságot kívánnak. Az 

elkülönített támogatásra vonatkozó szabályok régiók szerinti különbözősége nem tűnik 

hasznosnak, mert a régiók kategóriái túl merevek, és nem tükrözik a regionális 

sajátosságokat. 



 

 

Programfelépítés, -irányítás és -kezelés 

A 2014–20-as CPR széles körben támogatott, és várhatóan egységesebbé és 

összehangoltabbá teszi az esb-alapok tervezését és végrehajtását. Mindazonáltal több 

irányító hatóság szerint sem elég messzemenő, mivel még érvényben vannak az egyes 

alapokra (kiváltképp az EMVA-ra) külön-külön vonatkozó rendeletek. 

2007–13-hoz képest számos tagállam jelentősen változtatott a programfelépítésen, ami 

az alapok közötti intézményi koordinációt hivatott javítani; a legtöbb tagállam üdvözli a 

több alapból finanszírozható operatív programokra kapott jogköröket, de az ügyintézési 

(pl. a külön rendeletekből adódó) nehézségek miatti aggályok továbbra sem enyhülnek. 

Az integrált területi megközelítések fokozottan hasznos eszköznek bizonyulnak a helyi és 

regionális szintű stratégiai következetesség biztosításában. Végezetül, a Bizottság 

szerepe a stratégiai következetesség célkitűzéseinek támogatásában túlnyomórészt 

kedvező megítélésű. Ugyanakkor bírálat érte a különböző főigazgatóságoktól érkező 

tanácsok és álláspontok egységességét és következetességét. Valójában az irányító 

hatóságok szerint, a Bizottságon belüli szolgálatközi konzultációt és együttműködést 

javítandó erőfeszítések ellenére az esb-alapok folyamatos, uniós szintű ágazati 

megközelítése (miszerint különböző osztályok különböző alapokért felelnek) gátolja az 

összehangolt megközelítést. 

Következtetések és ajánlások 

1. A közös stratégiai keret egyértelműen nyilatkozik az uniós célkitűzésekről és 

prioritásokról. 

2. A Bizottság állásfoglalása világosan a nemzeti hatóságok értésére adja, mi a 

Bizottság várható tárgyalási álláspontja. 

3. A programozási szakaszban mindenképp teljesül a tematikus koncentráció. 

4. Félő, hogy a kohéziós politika fokozatos szakpolitikává alakítása a kohéziós 

szándék szem elől tévesztéséhez vezet. 

5. El kell érni az alapkezelés stratégiai integrációját és összehangolását. 

6. A programozási folyamatban megmutatkozik a partnerségi elv széles körű 

tiszteletben tartása. 

7. Kevés jel utal egyszerűsödésre. 

8. Az integrált területfejlesztési lehetőségek hatékonysága és hasznossága még 

nem egyértelmű. 

9. A Bizottság szerepe viszonylag nagy elismerésnek örvend a tárgyalások során. 

10. A 2014–20-as szakpolitikai reformfolyamatok előkészítése a 2007–13-as 

időszakhoz képest mindenképp nyitott és befogadó volt. 

A fentiekből az alábbi ajánlások következnek: 

 Érdemes lenne kilátásba helyezni az Európai Bizottság és a tagállamok közötti 

együttműködés szorosabbra fűzését mind az állásfoglalások, mind a közös 

stratégiai keret kidolgozása során. 

 Szükséges az esb-alapok messzemenő integrációja és a Bizottság, 

valamint a főigazgatóságok közötti koordináció. 

  Az Európai Parlamentnek figyelemmel kell kísérnie a partnerségi elv 

alkalmazását a programok végrehajtási fázisában. 

 Ajánlatos, hogy a kohéziós politika teljesítményét és a stratégiai 

következetességet az EP szorosan nyomon kövesse, valamint ellenőrizze. 

 Szorosabb koordinációra van szükség az Európai Parlamenten belül, 

nevezetesen a esb-alapokért felelős négy bizottság közötti párbeszéd fokozására. 

 


