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ÖSSZEFOGLALÁS 

2011. október 6-án az Európai Bizottság benyújtotta a 2013. utáni kohéziós politika 
reformjáról szóló rendeletekre irányuló javaslatcsomagot. E tanulmány célja e javaslatok 
kritikai értékelése – a friss szakirodalom áttekintése és költségvetési modellezés alapján – 
és ajánlások tétele az Európai Parlament álláspontjának a tárgyalások során való 
kinyilvánítására. A bevezető fejezet után – amely részletezi a tanulmány jogalkotási 
összefüggéseit, célkitűzéseit, módszertanát és szerkezetét – további hat fejezet tekinti át a 
reformjavaslatokat a fő tematikus területek szerint.  
A 2. fejezet az uniós kohéziós politika támogathatóságra és elosztásra vonatkozó 
jövőbeni forgatókönyveit ismerteti, az Eurostat 2012. február végétől rendelkezésre álló 
adatai alapján. A jelenlegi időszak regionális gazdasági növekedése és a 27 tagú EU-ra 
vonatkozó átlagok alkalmazása jelentős mértékben csökkenti a konvergenciarégiók 
népességre vonatkozó kiterjedését. Az átmeneti régió új meghatározásának bevezetése 
szintén módosítja majd a beavatkozási mintát, mivel a támogatott térségek olyan 
kategóriáját hozza létre, amely a „tizenötök” lakosságának több mint 11 százalékát felöleli. 
A 2020-as költségvetési javaslatok összességében szerény csökkentést irányoznak elő a 
kohéziós politika költségvetésében. Ezt javarészt a konvergenciára fordított kiadások 
csökkentése indokolja, noha a konvergenciára fordított fejenkénti összegek némileg 
emelkednek; a regionális versenyképességre és foglalkoztatásra fordított összegek 
jelentősen emelkednek mind abszolút értékben, mind egy főre vetítve; az átmeneti 
régiókra fordított kiadások pedig ötven százalékkal növekednek. A támogatási intenzitás 
nagy eltéréseket mutathat a korábbi konvergenciarégiók, amelyek korábbi támogatásuk 
legalább kétharmadát megkapják, és más átmeneti régiók között, amelyek esetében nem 
állapították meg egyértelműen az elosztási mechanizmust. A pénzügyi keretösszegek 
meghatározása során kulcsfontosságú szerepet játszik majd a felső pénzügyi határértékek 
megállapítása, különösen a legkevésbé fejlett tagállamok esetében. Ezen országok 
esetében a javasolt felső határérték jelentősen alacsonyabb, mint 2007–13 között volt, és 
negatív hatással jár az alacsonyabb növekedési mértéket mutató országok esetében. 
A 3. fejezet a kohéziós politika célkitűzéseit tekinti át. A Bizottság nem javasolt jelentős 
változtatásokat az átfogó célkitűzések terén. A Szerződés szerinti új, a területi dimenzióra 
vonatkozó kötelezettségvállalás jobban kifejeződik, ám meghatározása továbbra is 
bizonytalan, illetve nagy hangsúly kerül az Európa 2020 stratégia tematikus célkitűzéseire 
a rendeletre irányuló javaslatok mindegyikében. A politikai szerkezet szintjén a célkitűzések 
ésszerűsítését javasolja két alapvető cél újrafogalmazásával: növekedési és foglalkoztatási 
célú beruházások minden régióban; és területi együttműködés. Ezt az egyszerűsítést 
érdemes támogatni, mivel segít elkülöníteni a politikai célkitűzéseket a támogatásban 
részesülő régiók különböző kategóriáitól. Ugyanakkor a célkitűzések kezelése a 
jogszabályokban félrevezető és következetlen amiatt, hogy a közös rendelkezésekben 
hiányzik a különböző alapok céljainak világos meghatározása, illetve a célkitűzésekre 
vonatkozó kifejezések használata nem egységes („küldetés”, „cél” és „feladat”) az alapokról 
szóló rendeletekben. 
A területi dimenziót a 4. fejezet vizsgálja. A Bizottság területileg lokalizáltabb és 
integráltabb beavatkozásokat javasol a közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési és 
integrált területi beruházási eszközök révén, javasolja továbbá a tervezés keretében a 
területi fejlesztés integrált megközelítését és a területi együttműködés stratégiaibb 
megközelítését. Nyugtalanság tapasztalható a tagállamok körében a rendelkezések felülről 
megszabott előírásai miatt, mégpedig a területi eszközök partnerségi szerződésekbe és 
programokba való belefoglalására irányuló elvárás, illetve a városi fejlesztés támogatása 
5%-nak elkülönítése tekintetében. További aggodalmakra ad okot az integrált területi 
megközelítés végrehajtásához szükséges közigazgatási kapacitás. Általánosabb értelemben 
véve a rendeletekre irányuló javaslatok és a közös stratégiai keret – az Európa 2020 
célkitűzéseire összpontosító – erős tematikus irányultsága indokolt aggodalmakat vet fel a 
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területi fejlesztés és kohézió stratégiai megközelítésének elvesztésével kapcsolatosan. Az 
Európa 2020-ra történő összpontosítás problémás az európai területi együttműködési cél 
szempontjából is, ahol a programoknak gyakran az igények és kihívások összetett 
kombinációival kell foglalkozniuk; és nem világos, hogyan koordinálják majd stratégiai 
szempontból a területi együttműködést a partnerségi szerződésekben és más tagállamokkal 
kötött megállapodásokban. 
A stratégiai egységesség és programozás cím alatt a 5. fejezet az új tervezési kerettel 
és a tematikus koncentrációval kapcsolatos javaslatokra összpontosít. A Bizottság közös 
stratégiai keretre irányuló javaslatot nyújtott be, amely a különböző alapok és uniós 
politikák közötti stratégiai koordináció növelésének lehetőségét kínálja. Ugyanakkor 
nemzeti szinten a dokumentum iránti politikai elkötelezettség és a dokumentum 
legitimitása korlátozott lesz, ha a Tanácsot és az Európai Parlamentet nem vonják be 
hivatalosan a jogalkotási folyamatba. A stratégiai tervezés szerkezetét a területi dimenzió 
hiánya és az Európa 2020-ra helyezett túlzott hangsúly miatt bírálják. Ehhez kapcsolódóan 
aggodalmak merülnek fel a túlzott mértékű szerződéskötés és központosítás miatt, 
beleértve a koordinációs mechanizmusokat azokon a területeken, ahol az EU hatásköre 
gyenge. Miközben indokolt a költségek nagyobb koncentrációja, az elkülönítésre irányuló 
javaslatok – mind az alapokon belül és azok között – összetettek és következetlenek, és a 
tagállamok, illetve már érdekelt felek erősen bírálták őket azért, hogy nem tükrözik 
megfelelően a területi igényeket.  
A 6. fejezet az eredményalapú menetrend részeként áttekinti az új teljesítménykeretet. 
Az előzetes feltételrendszer alapvető elem, ám a javuló eredményekre kell 
összpontosítania, a kohéziós politikai beruházásokhoz kell kapcsolódnia, korlátozott 
számban, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával és közös, konszenzusos 
megállapodás alapján. A javasolt általános feltételrendszer inkább a többi uniós politika 
szabályaival való összhang biztosítása felé mozdul el, mint a program célkitűzéseinek 
eredményes megvalósítása irányába. A makrogazdasági feltételrendszer kiterjesztése a 
Kohéziós Alapról a Strukturális Alapokra nem kellőképpen indokolt. 
A feltételrendszerhez szorosan kapcsolódnak a teljesítménykeretre és a teljesítményhez 
kötött tartalékra irányuló javaslatok Ha a cél az eredményorientáltság javítása, jobban kell 
összpontosítani az eredménymutatókra a költségekkel vagy a teljesítésekkel szemben, 
ahogyan azt a Rendelet sugallni látszik. Kérdések merülhetnek fel a teljesítménymérés 
időzítésével, a teljesítményre vonatkozó adatok minőségével, a teljesítmény kimutatásának 
módszertani kihívásaival és a hazardírozással (könnyen elérhető célok kitűzésének 
kísértésével) kapcsolatban is. Az ellenőrzési rendszereket is az eredmények felé 
forduláshoz kell igazítani. Az eredménymutatók hatékony rendszerének létrehozására 
vonatkozó javasolt előzetes feltételrendszer üdvözlendő, de a közös mutatóknak uniós 
szinten is egyértelműen különbséget kell tenniük a teljesítésre és az eredményekre 
vonatkozó mutatók között. Az értékelési javaslatok megfelelő egyensúlyt kínálnak aközött, 
hogy biztosítsák a tagállamok szükségleteihez igazított értékeléseket célzó rugalmasságot, 
és hogy az értékelésekre a kiadások eredményességéről történő elszámolás során kerüljön 
sor. Többet lehetne tenni annak biztosítására, hogy minden értékelő jelentést időben 
nyilvánosságra hozzanak uniós szinten.  
A 2007–13 közötti időszakban az alapok végrehajtásához közigazgatási kapacitásuk 
erősítése céljából a tagállamoknak adott szabályozási ösztönzőt a 2014–20 közötti 
időszakra szóló jogalkotási javaslatok megerősítik. A Bizottság koncepciója a 
kapacitásmérés mikéntjéről azonban továbbra is kezdetleges.  
A közös akciótervek új, a költségtérítés eredményalapú megközelítésén nyugvó 
teljesítményorientált eszközt jelentenek. Miközben – a teljesítményhez kötött tartalék 
kihívásainak mintájára – számos esetleges kihívás áll fenn, a kezdeményezés teret enged a 
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programrészek teljesítményorientációjának megerősítését célzó lehetőségek tesztelésére. A 
jövőben szisztematikus ellenőrzésre és értékelésre van szükség a tanulság levonása és 
másfajta beavatkozások (pl. az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében nyújtott 
infrastrukturális támogatás) alkalmazásának lehetősége érdekében.  
Végül pedig egy olyan téma, amelyről a rendeletekre irányuló javaslatok és a közelmúltbeli 
reformtárgyalások nagyjából hallgattak: hogyan erősítsék meg a teljesítményre vonatkozó 
magas szintű politikai vitát és uniós szintű, különösen az Európai Parlamentnek való 
elszámoltathatóságot. E hiányosság orvoslására uniós teljesítményelszámoltathatósági 
keretrendszer bevezetését javasolják. 
A 7. fejezet az egyszerűsítésre és biztosítási rendszerre irányuló javaslatokra tér ki. A 
Bizottság jelentős erőfeszítéseket tett a rendszerek és szabályok egyszerűsítése, 
korszerűsítése és összehangolása érdekében, különösen a különböző alapokon átnyúló 
közös szabályozási keretek és követelmények létrehozásával. Más intézkedések inkább a 
jogszerűség és szabályszerűség irányába mozdulnak el. Összességében a jogalkotási 
javaslatok elsődlegesen a kedvezményezettek számára nyújtott egyszerűsítésre 
összpontosítanak, miközben a programok nemzeti vagy regionális irányítói számára 
nyújtott egyszerűsítés elnagyolt marad. A kohéziós politika terén az adminisztráció 
bonyolultságához és hibákhoz kapcsolódó problémákra nincs egyszerű megoldás, de jobb 
egyensúly szükséges az egyszerűsítés, biztosítás és teljesítmény – gyakran egymásnak 
ellentmondó – céljai között. A jogalkotási javaslatoknak és módosításoknak az intézkedések 
hatása alapos előzetes értékelésén kell alapulniuk, és hasonlóan szigorú, folyamatos 
ellenőrzés és értékelés tárgyát kell képezniük a 2014–20 közötti időszak során. 
A záró fejezet összefoglalja a tanulmány következtetéseit, és politikai ajánlásokat 
fogalmaz meg az Európai Parlament álláspontjának kinyilvánítása érdekében.  
 Támogathatóság és elosztás  

1. Az Európai Parlamentnek fel kell kérnie a Bizottságot, hogy készítse el a 
támogathatóság félidős felülvizsgálata megvalósíthatóságának és a jelentős mértékű 
ingadozás problémája kezelési lehetőségeinek értékelését. 

2. A Bizottságot fel kell kérni, hogy tisztázza a támogatások elosztásának kritériumait 
az átmeneti és a fejlettebb régiók tekintetében. 

3. A Bizottságot fel kell kérni, hogy tisztázza a felső határértékekre vonatkozó 
javaslatait és határozza meg, hogyan kívánja kezelni a felső határérték negatív 
hatását. 

 Célkitűzések 

4. Az Európai Parlamentnek törekednie kell a rendelet pontosítására és specifikus 
módosítások bevezetésére: a célkitűzésekről szóló új, önálló cím vagy cikk 
beillesztése a közös rendelkezésekbe, amely meghatározza a közös stratégiai 
kerethez tartozó minden egyes alap célkitűzéseit; kiegészítő bekezdés(ek) 
beillesztése a „meghatározások” alá, amely(ek) pontosítják a célkitűzéseket és/vagy 
pontosítják a „küldetés”, „célkitűzés”, „cél” és „feladat” fogalmai közötti 
különbségtételt; az alapokról szóló rendeletekben használt terminológia 
egységesítése, a „küldetés”, „célkitűzések” és „feladatok” egymással felcserélhető 
kifejezései és címei következetlen használatának elkerülése. 

 A területi dimenzió  
5. Az Európai Parlamentnek törekednie kell arra, hogy megerősítse a jogalkotási 

javaslatcsomag területi jellegét. Különösen a közös stratégiai keretnek minden 
tematikus célkitűzésen (a közös stratégiai keret I. mellékletén) belül külön szakaszt 
– és alszakaszokat – kellene magába foglalnia, amelyek meghatározzák a területi 
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elveket, prioritásokat és tevékenységeket, a 2020-as területfejlesztési menetrendet 
használva hivatkozási pontként, illetve jelezve e menetrend és az Európa 2020 
közötti legfontosabb kapcsolódásokat; valamint partnerségi szerződéseket kell 
előírni annak céljából, hogy stratégiai szinten meghatározzák, hogyan használják fel 
a kohéziós politikai beavatkozásokat a területi potenciál kiaknázására az Európa 
2020 stratégia céljainak elérése érdekében, összhangban a területfejlesztési 
menetrenddel, illetve növelve a területi kohéziót regionális, nemzeti és európai 
szinten. 

6. Az operatív programok végrehajtásáról jelentéseket kell készíttetni, hogy 
információkat nyújtsanak a támogatás területi elosztásáról szubregionális szinten 
(vagyis a NUTS III/IV. határok alapján vagy a tevékenységek adatainak az ellenőrző 
rendszerek keretében folyó automatikus gyűjtésének legalacsonyabb szintjén) a 
programban szereplő minden tematikus célkitűzésre vonatkozóan.  

7. Az Európai Parlamentnek támogatnia kell a területi eszközök alkalmazásának 
választhatóvá tételét és annak előírását, hogy az érintett tagállamok a szabályozási 
rendelkezésekben megfelelően indokolják alkalmazásukat, a partnerségi szerződés 
szövegében szereplő konkrét területi eszközök megemlítésével (14. cikk). 
Támogatnia kell továbbá, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítsanak a 
tagállamoknak a fenntartható városi fejlesztésre vonatkozó megközelítés terén, 
megszabva azt, hogy a tagállamoknak a felső határérték megállapításáról 
tárgyalniuk kell a Bizottsággal az általuk megadott indokolt igények alapján, illetve 
hogy a városok előírás szerinti listája tájékoztató jellegű. 

8. A rendeleteknek meg kell követelniük a közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztés és az integrált területi beruházások végrehajtásának a partnerségi 
szerződésben konkrét bizonyítékokkal, illetve az ehhez kapcsolódó megfelelő 
adminisztratív kapacitás programjainak előzetes értékelésével történő indoklását. 

9. A rendeleteknek nagyobb rugalmasságot kell biztosítaniuk az európai területi 
együttműködési programok számára a beavatkozások központi témáinak 
tekintetében vagy a programba belefoglalható tematikus célkitűzések számának 
növelése révén, vagy a koncentrációs követelménynek az elosztandó források 
bizonyos százalékára való korlátozásával (pl. 75%). Ezenkívül koordinációs 
mechanizmust kell létrehozni a közös európai területi együttműködési programban 
részt vevő tagállamok partnerségi szerződései között, például „területi egyetértési 
megállapodás” révén, amely meghatározza az együttműködés főbb prioritási 
területeit és számba veszi az érintett makroregionális és tengeri medencékkel 
kapcsolatos stratégiákat. 

 Stratégiai egységesség és programozás  
10. A közös stratégiai keretet a Bizottság javasolja és a Tanács és az Európai Parlament 

fogadja el a Régiók Bizottságával és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal 
történő konzultáció mellett, lehetőleg egy általános rendelet mellékleteként. 

11. Az Európai Parlamentnek biztosítania kell, hogy a Szerződés kohéziós célkitűzései 
megfelelően tükröződnek a partnerségi szerződések és az operatív programok 
szövegében, beleértve a „területi” és „integrált” megközelítést is: Az általános 
rendeletnek világossá kell tennie, hogy a partnerségi szerződéseknek és különösen 
az operatív programoknak elsősorban és legfőképpen stratégiát kell meghatározniuk 
az uniós gazdasági, szociális és területi kohéziós célok elérésére; a szövegben 
„területi” és „integrált” megközelítésnek kell megjelennie; és olyan rendelkezéseket 
kell beilleszteni, amelyek lehetővé teszik több alapból finanszírozott programok – 
köztük a közös stratégiai keret minden programja – elfogadását, a 
keresztfinanszírozási küszöb legalább 10%-ra történő emelését és a prioritási 
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tengelyek számára az összes alap különböző célkitűzéseihez tartozó beruházási 
prioritások kombinálását. 

12. A partnerségi szerződések és operatív programok tartalmának átfedéseit és 
párhuzamosságát el kell kerülni. Meg kell fontolni, hogy mely elemek és milyen fajta 
információk tartozzanak kizárólag a programokba, illetve le kell-e szűkíteni a 
bizottsági határozat hatályát a partnerségi szerződések kulcsfontosságú 
vonatkozásaira; valamint a partnerségi szerződésekre vonatkozó tervezési és 
elfogadási eljárásoknak figyelemmel kell lenniük a területi sajátosságokra és 
irányítási rendszerre, különösen olyan országokban, ahol a regionális fejlesztési 
hatáskörök részben vagy teljesen a régiókhoz tartoznak. 

13. A rendeletbe olyan rendelkezéseket kell belefoglalni, amelyek előírják a tagállamok 
és régiók számára, hogy a közös stratégiai kerethez tartozó minden alap 
tekintetében indokolniuk kell a tematikus koncentráció fokozott mértékét, valamint 
ismertetniük kell, mindez hogyan járul hozzá a kiválasztott beruházásfajták nagyobb 
kritikus tömegének eléréséhez. Az indoklást bele kell foglalni az operatív 
programokba és részletesen elemezni kell az előzetes értékelésekben. 

14. Az Európai Parlamentnek meg kell követelnie, hogy a Bizottságnak a programra 
vonatkozó tárgyalásokról és azok eredményeiről szóló jelentése elemezze a 
tematikus koncentráció fokozott szintjét a tagállamokban és uniós szinten, 
összevetve a 2007–13 közötti időszakkal. 

15. Az ESZA-juttatásokat a területi igények és felvevőképesség alapos elemzése alapján 
kell meghatározni, és konszenzusos tárgyalásokat kell folytatni róluk az Európai 
Bizottság, a tagállamok és a régiók részvételével. 

 Teljesítménykeret 

16. Az Európai Parlamentnek támogatnia kellene az előzetes feltételrendszer 
bevezetését. Ugyanakkor a makrogazdasági feltételrendszerre vonatkozó – kohéziós 
politikai szempontból – gyenge indoklás új megfontolást kíván. Amennyiben a 
nagyobb politikai nyomás kivitelezhetetlenné teszi ezt, a makrogazdasági 
feltételrendszernek nem kell megkövetelnie a partnerségi szerződések vagy 
programok kötelező módosítását és az uniós költségvetésből kell fedeznie minden 
kifizetést a tagállamok számára.  

17. Az Európai Parlamentnek támogatnia kell a javasolt teljesítménykeretet / 
teljesítményhez kötött tartalékot, feltéve, hogy az eredményekhez kapcsolódik; 
hogy a programvégrehajtás menetrendje során olyan időpontban hajtják végre, 
amikor ésszerűen elvárható, hogy jelentős eredményekkel jár; hogy az információs 
és értékelési módszertan megbízható ellenőrzése mellett alkalmazzák; és hogy 
magas színvonalú projekteknek ítéljék oda. E (különösen adatokra vonatkozó) 
feltételek nélkül a tartalékhoz kötődő adminisztratív munkaterhet nehéz indokolni. 

18. A Parlamentnek támogatnia kellene az eredményeken alapuló hatékony ellenőrzési 
és értékelési rendszerekre vonatkozó bizottsági javaslatokat, és biztosítania kellene, 
hogy a Tanács nem gyengíti a statisztikai rendszerekre és eredménymutatókra 
vonatkozó előzetes feltételrendszert a tárgyalások során. Az uniós szintű közös 
mutatók és a programokra jellemző tagállami szintű mutatók javasolt használata is 
támogatandó, feltéve, hogy minden alap esetében biztosítják a megközelítés 
következetességét. Az Európai Parlamentnek támogatnia kellene az értékelés 
megerősítésére vonatkozó bizottsági javaslatokat, és valóban maximális 
átláthatóságra és hozzáférhetőségre kellene törekednie minden értékelési eredmény 
tekintetében a döntéshozatal megkönnyítése érdekében. 
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19. A Bizottságnak valódi referenciaértékeket és mutatókat kell kidolgoznia az 
adminisztratív teljesítmény és kapacitás helyzetének és előrehaladásának mérése és 
ellenőrzése érdekében; ez a programok 2014-ben induló következő ciklusa előtt 
döntő fontosságú feladat. 

20. A közös cselekvési tervre vonatkozó kezdeményezés támogatandó, mivel hasznos 
próba lehet a jövőre nézve abban a tekintetben, hogyan lehet a programok egyes 
részeinek teljesítményorientációját erősíteni. 

21. Az Európai Parlamentnek elsődleges fontosságú kérdésként kellene megkövetelnie a 
kohéziós politika uniós teljesítményelszámoltathatósági keretének létrehozását, 
beleértve az alábbiakat:  éves jelentéstétel a Parlamentnek és a Bizottságnak; éves 
vita a Tanácsban és szakértői felülvizsgálat a magas szintű munkacsoportban; a 
tagállami végrehajtási jelentések hangsúlyainak eltolása az eredmények felé. 

22. A jelentéstételi mechanizmusok teljesítményorientációját növelni kellene az alábbiak 
révén: a) a Bizottság kohéziós politikáról szóló éves jelentésének felülvizsgálata 
annak érdekében, hogy a teljesítmény kérdései nagyobb jelentőséget kapjanak; b) a 
tagállamok végrehajtási jelentéseiben a teljesítményre vonatkozó jelentéstétel 
minimumkövetelményeiről szóló megerősített és kötelező erejű kötelezettségek 
(részletesen feltüntetve a rendeletben és a jelentések tartalmára vonatkozó 
bizottsági útmutatóban); és c) fokozott átláthatóság szabályozási rendelkezés révén, 
mely előírja, hogy minden éves végrehajtási jelentést teljes egészében közzé kell 
tenni az interneten a következő év júniusáig. 

 Egyszerűsítés és bizonyosság  
23. Mivel nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy megtakarításokat hozzanak létre a 

kedvezményezettek javára a bizottsági javaslatokban, az Európai Parlament 
alapvető prioritása olyan szabályozási módosítások megfogalmazása, amelyek 
egyszerűsítik az irányító hatóságok napi adminisztrációját, beleértve a különböző 
nemzeti és regionális adminisztratív felépítéseket. 

24. A Parlament álláspontját a reform adminisztratív költségeinek rendszeres értékelése 
révén kell kinyilvánítani. E célból a Bizottság adminisztratív költségekről szóló külső 
tanulmányait a Parlament rendelkezésére kell bocsátani vagy a lehető leghamarabb 
közzé kell tenni, illetve nyomon követési tanulmányokat kell megrendelni az 
egyszerűsítési intézkedések hatásainak a 2014–20 közötti időszak során történő 
rendszeres értékelése céljából.  

25. Az egyszerűsítésnek a teljesítményelszámoltathatósági keret alapvető elemének kell 
lennie. A Bizottság Európai Parlamentnek tett, az egyszerűsítési intézkedések 
hatásairól és eredményeiről szóló jelentései tekintetében szervezett jelentéstételi 
rendszerre van szükség 2014–20 között.  


