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Bevezetés 
 
A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése véget vetett az Európai 
Unióról szóló szerződés reformjával kapcsolatos, közel egy évtizedig tartó vitának.  
 
Miközben a szerződés megőrzi az uniós intézmények közötti intézményi egyensúly alapját, 
megerősíti az Európai Parlament – a jogalkotó és költségvetési hatóság két ága egyikének 
– szerepét. Az új szerződés több rendelkezése is jelentős hatást gyakorolhat a Regionális 
Fejlesztési Bizottság tevékenységeire. A rendelkezések a jogalkotási eljárásokat, valamint a 
regionális és kohéziós politika hatókörét és irányítási rendszerét érintik. Az európai 
kormányzás regionális szempontja az EU döntéshozatali folyamatának különböző 
szakaszaiban is jelentőséget kap.  
 

1. Rendes jogalkotási eljárás és „felhatalmazáson 
alapuló” jogi aktusok 

 
Először is a Lisszaboni Szerződés következtében az Európai Parlament a Tanáccsal 
egyenrangú jogalkotóvá vált a strukturális alapok és a Kohéziós Alap tekintetében. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 177. cikke előírja a korábban 
alkalmazott hozzájárulási eljárást felváltó rendes jogalkotási eljárás (együttdöntés) 
általános alkalmazását.  
 
„Az Európai Parlament és a Tanács […] a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók 
Bizottságával folytatott konzultációt követően, rendes jogalkotási eljárás keretében 
elfogadott rendeletekben meghatározza a strukturális alapok feladatait, elsődleges 
célkitűzéseit és megszervezését, amely magában foglalhatja az alapok átcsoportosítását. 
Ugyanennek az eljárásnak megfelelően kell meghatározni az alapokra alkalmazandó 
általános szabályokat, továbbá azokat a rendelkezéseket, amelyek az alapok eredményes 
működésének, valamint az egymás közötti és az egyéb meglévő pénzügyi eszközökkel 
történő összehangolásának biztosításához szükségesek. 
 
Az ugyanennek az eljárásnak megfelelően létrehozott Kohéziós Alap pénzügyi hozzájárulást 
nyújt a környezetvédelmi, illetve a közlekedési infrastruktúra területén a transzeurópai 
hálózatokra vonatkozó projektekhez.” 
 
Ez lényegesen megnöveli a Regionális Fejlesztési Bizottság hatáskörét, mivel lehetővé teszi 
a bizottság tagjai számára, hogy módosításokat terjesszenek elő a Bizottság valamennyi 
javaslatával és/vagy a Tanács közös álláspontjaival kapcsolatban1. A Parlament és a 
bizottság a Tanáccsal egyenrangú szereplők a jogalkotási munka minden szakaszában, az 
előkészületektől a tárgyaláson át egészen a jogszabállyal kapcsolatban szükséges 
megegyezésig. Konkrétan a jogalkotási eljárás változásai különösen fontosnak 
bizonyulnak majd a strukturális alapokról szóló, 2013 utáni időszakra vonatkozó 
általános rendelettel és egy új Kohéziós Alap létrehozásával kapcsolatos, valamint az 
alapokról szóló összes többi rendeletre és az európai területi együttműködési 
csoportosulásra vonatkozó, közelgő határozatok szempontjából.2 Ezáltal a Parlament 

                                                 
1
  A rendes jogalkotási eljárást az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 294. cikke állapítja meg, 

amely az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSz.) 251. cikkének helyébe lép. 
2  Ez már hatással volt az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap 

pénzügyi irányítására vonatkozó bizonyos követelmények és bizonyos rendelkezések egyszerűsítését érintő 
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jogalkotói szerepe, valamint összességében a regionális és kohéziós politikákkal 
kapcsolatos döntéshozatali eljárások átláthatóbbá és demokratikusabbá válnak. 
 
A helyzet jelenlegi állása szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alappal, valamint a 
regionális és kohéziós politikák összes egyéb eszközével kapcsolatos végrehajtási 
rendeleteket továbbra is együttdöntéssel fogadja el a Parlament és a Tanács (EUMSz. 
178. cikke).  
 
A Lisszaboni Szerződés új elnevezést alkalmaz az együttdöntés helyett, de egyébként maga 
az eljárás nem változik lényegesen. Bizonyos módosítások tovább erősítik az Európai 
Parlament intézményi pozícióját. Az új rendes jogalkotási eljárás keretében a Parlament – a 
Tanácshoz hasonlóan – első és második olvasatban a korábbiakkal ellentétben nem csupán 
„véleményt”, hanem „álláspontot” fogad el. Ezenkívül az egyeztető tárgyalások alapját már 
nem a Tanács közös álláspontja és a Parlament második olvasatban elfogadott módosításai 
képezik, hanem a Parlament, illetve a Tanács által a második olvasatban elfogadott 
álláspontok. 
 
 
Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok 
 
A Lisszaboni Szerződés egy teljesen új rendszert foglal magában a korábbi komitológiai 
eljárások tekintetében. A komitológiai eljárásokat az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290–291. cikkének meghatározása szerint „felhatalmazáson alapuló” és 
„végrehajtási jogi aktusok” váltják fel. Az első esetben a jogalkotó felhatalmazást adhat a 
Bizottságnak általános alkalmazású nem jogalkotási aktusok elfogadására, illetve a 
jogalkotási aktusok egyes nem alapvető elemeinek módosítására, míg a második esetben a 
Bizottságra pusztán végrehajtó szerep hárul, mivel felhatalmazással rendelkezik arra, hogy 
– az egységes végrehajtási feltételek szükségessége miatt – végrehajtási jogi aktusokat 
fogadjon el.  
 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok biztosítják a jogalkotó ama jogát, hogy 
visszavonja a felhatalmazást, illetve hogy kifogást emeljen a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal szemben, ami a Parlament számára a jogalkotói ellenőrzés két nagyon 
fontos eszköze. Ezen okból az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jelenleg 
tárgyalásokat folytat az azzal kapcsolatos részletekről, hogy pontosan milyen formában 
valósuljon meg az említett új rendelkezések gyakorlati alkalmazása. Az EUMSz. 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló 290. cikke rendelkezik egy rendes jogalkotási 
eljárás alapján elfogadandó rendeletről. De amíg ez a rendelet hatályba nem lép, ideiglenes 
intézményközi megállapodásra vagy a jogalkotási aktusokra vonatkozó, ad hoc szövegezési 
megoldásokra van szükség, amelyek megerősítik, hogy a hatáskörök átruházásának 
korlátait megfelelően határozták meg.  
 
A folyamatban lévő tárgyalások lényeges eltéréseket mutatnak az uniós intézmények 
között, amelyeket a következő hónapokban végzendő munka közös jogalapjának 
kialakítása érdekében meg kell szüntetni. A jogalkotónak az az érdeke, hogy e problémákra 
gyorsan megoldásokat találjon, hogy folytathassa a jogalkotási tevékenységet. Ugyanakkor 
a Regionális Fejlesztési Bizottságnak – a többi parlamenti szervvel együtt – szorosan 
figyelemmel kell majd kísérnie az intézmények között folyó tanácskozásokat, a Lisszaboni 
Szerződés által a parlamenti szervekre ruházott teljes hatáskör megőrzése érdekében. A 
szerződés végrehajtására időigényes folyamatként kell tekinteni, egy elsietett megegyezés 
pedig veszélyeztetheti a Parlament új hatáskörét. 
 

                                                                                                                                                            
általános rendelkezésekről szóló jelenlegi rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslattal 
kapcsolatos munkára (a strukturális finanszírozás végrehajtásával kapcsolatos 3. egyszerűsítési csomag része). 
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2. A regionális és kohéziós politika kibővített alkalmazási 
köre  

 
A jogalkotási eljárások megváltoztatása mellett a Lisszaboni Szerződés által a kohéziós 
politikák terén bevezetett másik lényeges módosítás egyéb eszközökkel növeli a Regionális 
Fejlesztési Bizottság hatáskörét: az EU most már nyíltan elismeri, hogy a „területi kohézió” 
– a gazdasági és a társadalmi kohézió mellett – általános politikai célkitűzésnek tekintendő.  
 
Az EUSz. 3. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az EU „előmozdítja a gazdasági, a 
társadalmi és a területi kohéziót, valamint a tagállamok közötti szolidaritást.” Ennek 
megfelelően az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének XVIII. címe a 
„Gazdasági, társadalmi és területi kohézióval” foglalkozik a regionális politikákról és a 
strukturális alapokról szóló 174–178. cikkekben, amelyek az Európai Unióról szóló 
szerződés korábbi 158–162. cikkének helyébe lépnek.  
 
Továbbá a kohéziós politika mindhárom vonatkozását az Unió és a tagállamok közötti 
megosztott hatáskörök területeként említik (EUMSz. 4. cikke (2) bekezdésének c) 
pontja). 
 
A Lisszaboni Szerződés a „kohéziós politika” meghatározása során (EUMSz. 174. cikke) 
újból felveti a „regionális egyenlőtlenségek csökkentését”, és ami még ennél is 
lényegesebb, hogy a korábbi szerződésekhez képest pontosabb és átfogóbb 
meghatározást ad azon régiókról, amelyek a regionális politika keretében 
különleges intézkedéseket igényelnek: 
 
„Az érintett régiók közül kiemelt figyelemmel kell kezelni a vidéki térségeket, az ipari 
átalakulás által érintett térségeket és az olyan súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott régiók, 
valamint a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki régiók.”  
 
Ez azt jelenti, hogy a fent említett feltételek egyikének teljesülése esetén bármely régió – 
meghatározásánál fogva – jogosultnak tekintendő arra, hogy az EU regionális politikájának 
keretében uniós finanszírozásban részesüljön. Ennélfogva az utóbbi időben tapasztalható, a 
regionális és kohéziós politikáknak csak az EU legszegényebb térségeire való 
korlátozására irányuló tendenciákat a Lisszaboni Szerződéssel 
összeegyeztethetetlennek kell tekinteni, ami egy fontos jelzésnek számít a 2013 utáni 
kohéziós politikával kapcsolatos, jelenleg zajló ellentmondásos vita vonatkozásában. 
 
Annak ellenére, hogy a Lisszaboni Szerződés egyértelműen fogalmaz a kohéziós politika 
széles körű alkalmazását illetően, a szerződésben nem szerepel a „területi kohézió” 
új fogalmának pontos meghatározása, ami kétségkívül igen összetett feladat. 
Ugyanakkor ez a meghatározás a jövőbeni kohéziós politikák végrehajtása szempontjából 
döntő fontosságú, annak érdekében, hogy finomítani lehessen a koncepciót, amelynek 
alapján konkrét, célirányos politikai kezdeményezésekre kerülhet sor. A „területi kohézió” 
alkalmazási köre, célja és végrehajtása a megtervezésére irányuló politikai akarattól függ, 
csakúgy, mint a gazdasági és társadalmi kohézió esetében.  
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Egy adott terület egyedi körülményeinek és lehetőségeinek átfogó figyelembevétele 
szükségessé teszi, hogy az EU számításba vegye legfontosabb ágazati politikáinak helyi és 
regionális vonatkozásait. Ez valóban hatalmas előrelépést jelent a Regionális Fejlesztési 
Bizottság arra irányuló erőfeszítései terén, hogy az összes uniós politikában 
érvényesítse a kohézió elképzelését. Ehhez egyrészt növelnie kell hatáskörét annak 
felmérése érdekében, hogy a többi politika milyen hatásokkal jár Unió-szerte a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióra nézve. Másrészt – a gazdasági és társadalmi kohézió 
nélkülözhetetlen elemeként – a kohéziós politika jelentősége nyilvánvalóvá fog válni a 
tagállamok számára, amelyeknek következésképpen egyre inkább be kell építeniük a 
területi kohézió vonatkozásait ágazati programjaikba és Nemzeti Stratégiai 
Referenciakeretükbe. 
 
A Regionális Fejlesztési Bizottság feladata, hogy támogassa és ösztönözze a kohézióval 
kapcsolatos új, átfogó elképzelés európai, nemzeti és regionális szervezetekkel szembeni 
érvényesítését. A Lisszaboni Szerződésben rejlő lehetőségeket a kedvező hatások 
elérése érdekében ki kell aknázni a politikai gyakorlatban. A kohéziót érintő 
következményekkel kapcsolatos fontos politikai kezdeményezések ellenőrzésének központi 
helyet kell elfoglalnia a bizottság tevékenységeinek körében. Ugyanakkor a bizottság tagjai 
számára hasznos lenne a nyilvánosság előtt is szemléltetni, hogy a kohéziós politika miként 
járul hozzá az EU egyéb prioritásaival járó hatások maximalizálásához, és hogyan ösztönzi 
a gazdaságot. 
 
 

3. A szubszidiaritás elvének kiterjesztése, valamint a 
helyi és regionális autonómia 

 
A Lisszaboni Szerződés nem csupán a nemzeti kormányoktól követeli meg, hogy erősítsék 
politikáik területi vonatkozásait. A „területi kohézióval” kapcsolatos új felfogás együtt jár a 
harmadik, különösen a regionális politikára kiható alapvető újdonsággal, azaz a regionális 
és helyi szereplők fokozott figyelembevételével a kohéziós politika meghatározásában és 
végrehajtásában. Ezek a szereplők kifejezetten üdvözölték az EU többszintű irányítási 
rendszerének korszerűsítését, és várják annak megvalósítását. 
 
Először is, a szubszidiaritásnak az EUSz. 5. cikke (3) bekezdésében meghatározott 
általános elve immáron kiterjed a regionális és helyi szintre: 
 
„A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak 
kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a 
tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi 
szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme 
vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.”  
 
Ezt az elképzelést a Lisszaboni Szerződéshez csatolt, „A szubszidiaritás és az arányosság 
elvének alkalmazásáról szóló” (2.) jegyzőkönyv részletezi, amely előtérbe helyezi a 
regionális és helyi kormányzatot, valamint kifejezetten hangsúlyozza, hogy a jogalkotási 
aktusok tervezetének figyelembe kell vennie „… az Unióra, a nemzeti kormányokra, a 
regionális vagy helyi hatóságokra […] háruló terheket…” (5. cikk). Következésképpen a 
jogalkotási javaslatok hatásvizsgálatának immáron tekintetbe kell vennie az összes 
kormányzati szintet.  
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Ezenkívül – és ismét első alkalommal – a Lisszaboni Szerződés kifejezetten elismeri a helyi 
és regionális autonómia általános elvét. Az EUSz. 4. cikkének (2) bekezdése előírja, 
hogy az EU „tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, 
valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és 
alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is”.  
 
A Lisszaboni Szerződés kiegészíti a Régiók Bizottságának (CoR) intézményi szerepét oly 
módon, hogy jogot biztosít számára ahhoz, hogy két különböző helyzetben keresetet 
indítson az Európai Unió Bíróságánál: először is saját intézményi kiváltságainak védelme 
érdekében, másodszor pedig az EU azon jogalkotási aktusainak megsemmisítésére 
vonatkozó kérelem esetén, amelyek véleménye szerint sértik a szubszidiaritás elvét 
(EUMSz. 263. cikke). Ezt a jogot a fent említett, „A szubszidiaritás és az arányosság 
elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv” 8. cikke rögzíti:  
 
„Az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik a szubszidiaritás elvét megsértő 
jogalkotási aktus [megtámadására irányuló] […] keresetek [elbírálására]. A hivatkozott 
cikkben előírt szabályok szerint a Régiók Bizottsága szintén keresetindítási joggal 
rendelkezik az olyan jogalkotási aktusok tekintetében, amelyek elfogadásához a[z …] 
szerződés rendelkezései szerint vele konzultálni kell.”  
 
Továbbá a Régiók Bizottságának mandátumát négyről öt évre, elnökének hivatali idejét 
pedig kettőről két és fél évre meghosszabbították, aminek következtében összhangba kerül 
a többi európai intézménnyel, és nagyobb befolyást tud gyakorolni a politikai döntésekre. A 
Régiók Bizottságával kötelező konzultációt folytatni a gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziót, valamint a strukturális alapokat érintő kérdésekben (EUMSz. 
175., 177. és 178. cikke). A Parlament meghatározhatja az ilyen konzultációkra vonatkozó 
határidőt. 
 
Ugyanakkor arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a Szerződés közvetlenül nem 
befolyásolja a tagállamok alkotmányos rendelkezéseit és a hatáskörük területi megoszlását. 
E tekintetben a regionális és helyi hatóságokra irányuló fenti hivatkozások konkrét 
vonatkozásai politikai nyilatkozatok maradnak. 
 
Az EU döntéshozatalában a helyi és regionális szervezetekre vonatkozó rendelkezések 
szoros együttműködést tesznek szükségessé az Európai Parlament – különösen a 
Regionális Fejlesztési Bizottság – és a Régiók Bizottsága között a helyi és regionális 
kormányzattal való folyamatos és hatékony konzultáció biztosítása céljából. A teljes körű 
regionális részvétel gyakorlatának minél nagyobb mértékű alkalmazása érdekében 
lényegesen fokozni kell a többszintű párbeszédet. 
 
Ennek keretében a bizottság szintén értékes tanácsokkal tud szolgálni az azon városokra 
irányuló új uniós politika vonatkozásában, amelyek hivatalosan is jelentős partnerekké 
váltak a regionális politikához kapcsolódó számos kihívás megoldására irányuló törekvések 
során. 
 
A Regionális Fejlesztési Bizottságban tartott meghallgatása alkalmával a regionális 
politikáért felelős biztosjelölt, Johannes Hahn, megbízatásának három kulcsfontosságú 
politikai prioritása között említette a városokra vonatkozó új politikát. 
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4. A nemzeti és regionális parlamentek által a 
szubszidiaritás elve alapján gyakorolt ellenőrzés  

 
A szubszidiaritás kiterjesztett elve alkalmazásának hivatalos ellenőrzése céljából a 
Lisszaboni Szerződés a nemzeti parlamentek számára bevezet egy új korai 
előrejelzési rendszert (EUSz. 12. cikke), amely befolyásolhatja a Regionális Fejlesztési 
Bizottság gyakorlati tevékenységét. „A nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban 
betöltött szerepéről szóló” 1. jegyzőkönyv, valamint „A szubszidiaritás és az arányosság 
elvének alkalmazásáról szóló” 2. jegyzőkönyv 6. és 7. cikke megállapítja ennek az új 
előzetes ellenőrzési folyamatnak a részletes szabályait. 
 
E szabályok értelmében a nemzeti parlamenteknek az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal 
egy időben kell kézhez kapniuk a jogalkotási aktusok tervezetét. Ezt követően – rendszerint 
a jogalkotási javaslat továbbításától számított 8 héten belül – a nemzeti parlament, illetve 
bármely nemzeti parlamenti kamara indokolással ellátott véleményt tehet közzé, 
amennyiben a jogalkotási tervezetet nem tartja összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás 
elvével. A Tanács csak „kellően indokolt sürgős esetekben” (1. jegyzőkönyv 4. cikke) 
hozhat tíz napon belül határozatot egy jogszabálytervezetről.  
 
Tehát a nemzeti parlamenti szerveknek első alkalommal lesz lehetőségük arra, 
hogy a kormányuktól függetlenül tegyenek észrevételeket az európai jogalkotási 
aktusok tervezetével kapcsolatban.  
 
Minden nemzeti parlamentnek két szavazata van. Kétkamarás nemzeti parlament esetén 
mindkét kamara egy-egy szavazattal rendelkezik. Ebben az összefüggésben a törvényhozó 
hatalommal rendelkező regionális parlamentek az EU döntéshozatali folyamatának 
résztvevőivé válhatnak. Erre akkor van lehetőség, ha az érintett nemzeti parlament 
indokoltnak tartja, hogy konzultáljon velük, és bevonja őket a folyamatba.  
 
Amennyiben a nemzeti parlamentek részére biztosított szavazatok legalább egyharmada (a 
rendes jogalkotási eljárás körébe tartozó javaslatokkal kapcsolatban egyszerű többség) 
kétségbe vonja, hogy a jogalkotási aktus tervezete összhangban áll a szubszidiaritás 
elvével, a javaslatot felül kell vizsgálni.3 Az Európai Parlament nem csupán a nemzeti 
parlamentek indokolással ellátott véleményét, hanem a Bizottság válaszát is kézhez kapja. 
Amennyiben az említett dokumentumok alapján, a rendes jogalkotási eljárás keretében a 
Parlament képviselőinek egyszerű többsége (valamint a Tanács tagjainak 55%-át képező 
többség) úgy ítéli meg, hogy a javaslat csakugyan összeegyeztethetetlen a szubszidiaritás 
elvével, a javaslatot elvetik.  
 
A Lisszaboni Szerződés más új rendelkezéseihez hasonlóan még meg kell határozni az 
Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti operatív kapcsolatok pontos részleteit. 
Például meg kell állapítani a potenciális 27 nemzeti parlament indokolással ellátott 
véleményére vonatkozó határidőket és eljárási szabályzatot, különösen tekintettel a 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott időtartamra. A Regionális Fejlesztési Bizottságnak 
a korábbinál minden bizonnyal pontosabban meg kell határoznia az egyes jogalkotási 

                                                 
3  A szavazatküszöb az EUMSz. 68. cikke alapján előterjesztett, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén 

alapuló térségen belüli stratégiai iránymutatásokra vonatkozó javaslatok esetén a nemzeti parlamentek 
szavazatának egynegyede. 
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ügyekre vonatkozó ütemtervet, és azt minél hamarabb közölnie kell a nemzeti 
parlamentekkel. Ahhoz, hogy ezen a szinten hatékony jogalkotási párbeszéd alakuljon ki, 
folyamatos és átlátható tájékoztatásra lesz szükség. 
 
Általában véve kihívást jelent majd, hogy a regionális és nemzeti parlamentek, 
valamint az Európai Parlament között konzultációs folyamat vegye kezdetét a 
Lisszaboni Szerződés rendelkezéseinek teljesítése érdekében. Ezenkívül a korábbi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy számos parlament nem csupán a szubszidiaritás 
kérdésével, hanem a jogalkotási javaslatok tartalmával kapcsolatban is szeretné kifejezni 
véleményét. Ezért újabb nehézséget okoz majd a szubszidiaritással kapcsolatos 
vélemények és a tartalommal kapcsolatos észrevételek elkülönítése, valamint annak 
eldöntése, hogy miként értékeljék ezen észrevételeket. Még ha a Lisszaboni Szerződés 
egyértelműen nem is tárgyalja ezt a szempontot, a politikai törekvések vélhetően 
támogatni fogják annak kezelését, a jogalkotási eljárások zökkenőmentes lebonyolítása 
érdekében. Mindenestre a nemzeti parlamentek vélekedéseinek korai megismerése hasznos 
lesz – ha nem döntő fontosságú – a jövőbeni jogalkotás szempontjából.4 
 
Az Európai Parlament megbízásából a régiókkal fenntartott kapcsolatokért felelős 
Regionális Fejlesztési Bizottság oly módon tudna hozzájárulni ehhez a folyamathoz, 
hogy erősíti együttműködését a regionális, helyi és nemzeti politikusokkal, továbbá adott 
esetben ismerteti az eredményeket az Európai Parlament többi bizottságával és szervével. 
Alapjában véve a bizottság tapasztalatainak és hálózatának lehetővé kell tennie, hogy 
segítséget nyújtson más bizottságoknak, amelyek eddig esetleg nem helyeztek hangsúlyt 
politikáik regionális hatásaira. Természetesen ennek megvalósításához ki kell igazítani a 
parlamenti szolgálatok humán és igazgatási erőforrásainak, valamint pénzügyi forrásainak 
elosztását. 
 
Végezetül, azon kívül, hogy növeli az Európai Parlament hatáskörét a regionális politikák 
terén, a Regionális Fejlesztési Bizottság a nemzeti parlamentek arra irányuló 
erőfeszítéseit is támogathatja, hogy hatékonyabban ellenőrizzék a strukturális 
alapok kormányaik részéről megvalósuló kezelését. Eddig ez nehézséget okozott 
számukra, mivel nem rendelkeztek kellő információkkal és szakértelemmel az említett 
témában.  
 
Általánosságban elmondható, hogy a regionális politika végrehajtásának és 
hatékonyságának javítására irányuló törekvés részeként fokozni kell a nemzeti és az 
európai politikák közötti szinergiát. A Lisszaboni Szerződésben foglalt, több szintű 
kormányzásra vonatkozó követelmények alapján a Regionális Fejlesztési Bizottság 
előterjeszthetné a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti, politikai 
(és költségvetési) prioritásokról szóló közös tanácskozások megszervezésének 
elképzelését. 

                                                 
4  „A Lisszaboni Szerződés fényében az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok 

fejlődéséről” szóló, 2009. május 7-i európai parlament állásfoglalás (T6-0388/2009) szintén előirányozza a 
nemzeti parlamentek és az Európai Bizottság közötti, jogalkotást megelőző párbeszéd módszeres nyomon 
követését („Barroso-kezdeményezés”). 
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5. A Lisszaboni Szerződés egyéb rendelkezései, amelyek 
hatással lehetnek a regionális politikára 

 
A Lisszaboni Szerződés számos egyéb rendelkezést tartalmaz, amelyek hatással lehetnek a 
regionális politikára. Elsősorban a Regionális Fejlesztési Bizottság tagjai felelnek majd az 
alábbi érzékeny kérdések felügyeletéért, valamint azoknak adott esetben a helyi, regionális 
és nemzeti szinten történő ellenőrzéséért. 
 

5.1. Állami támogatás és legkülső régiók 
 
A Lisszaboni Szerződés új rendelkezéseket vezet be a tagállamok által nyújtott 
regionális támogatásra vonatkozóan. A korábbi EK-Szerződés mentességet biztosított 
azon támogatást illetően, amelyben a Németországi Szövetségi Köztársaság bizonyos, 
Németország felosztása által érintett területeinek gazdasága részesült. Az EUMSz. 107. 
cikke (2) bekezdésének c) pontja módosítja ezt a kitételt azáltal, hogy rendelkezik a 
hatályon kívül helyezés lehetőségéről: 
 
„Öt évvel a Lisszaboni Szerződés módosításáról szóló szerződés hatálybalépését követően e 
pontot a Tanács a Bizottság javaslata alapján elfogadott határozattal hatályon kívül 
helyezheti.” 
 
Általánosságban elmondható, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság hosszú ideje a 
legkülső régiók különleges jogállásának szószólója. Ezt erősíti meg az EUMSz. 349. és 
355. cikke.  
 
Ezenkívül a legkülső régiókat most már egyértelműen megemlítik az állami támogatásról 
szóló rendelkezések. Az Európai Parlament számtalan ajánlása nyomán a korábbi szerződés 
megerősítést nyert, így az EUMSz. 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja most már 
lehetővé teszi a következőt: „az olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására 
nyújtott támogatás, ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az 
alulfoglalkoztatottság, valamint a 349. cikkben említett térségek5 gazdasági fejlődésének 
előmozdítására nyújtott támogatás, ezek strukturális, gazdasági és társadalmi helyzetére 
tekintettel.” 
 
Tekintettel az európai kohéziós politika általános keretében a legkülső régiók jogállásáról és 
vitatott besorolásáról folytatott tanácskozásra, ezek a hivatkozások azért fontosak, mert 
újra leszögezik, hogy e régióknak a pusztán gazdasági megfontolásoktól és számításoktól 
függetlenül egyedi politikai intézkedésekre van szükségük. 
 

5.2.  Általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások 
 
Általánosságban az európai politikák, és különösen a regionális politikák terén egy további 
növekvő fontosságú szempont az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
jelentősége az EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziója szempontjából. Az EUMSz. 
14. cikke hangsúlyozza „[az általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak…] a társadalmi 

                                                 
5  Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Azori-szigetek, Réunion, Madeira és a Kanári-szigetek.  
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és területi kohézióban játszott szerepét”. A szerződés értelmében az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősség megoszlik az EU és a tagállamok között, 
miközben a regionális és helyi hatóságok az igényeik felmérésében, valamint az azokkal 
kapcsolatos intézkedésekben, finanszírozásban és ellenőrzésben játszanak szerepet. 
 
Új dolog a Lisszaboni Szerződés értelmében, hogy az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtására, megbízására és finanszírozására vonatkozó elveket és 
feltételeket – a tagállamok hatáskörének sérelme nélkül – rendes jogalkotási eljárás 
alapján kell megállapítani. 
 
Figyelemre méltó, hogy a Szerződés általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat említ, míg 
a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 26. kiegészítő jegyzőkönyv az általános érdekű 
szolgáltatások tágabb koncepciójával foglalkozik. Sem a Szerződés, sem pedig a 
jegyzőkönyv nem ad pontos meghatározást az egyik vagy a másik fogalomról, ily 
módon megválaszolatlanul hagyva egy sokat vitatott politikai kérdést, ami kiterjedt 
következményekkel jár, különösen helyi és regionális szinten, ahol e szolgáltatásokat 
biztosítják. A Regionális Fejlesztési Bizottságnak jelentős érdeke fűződik ahhoz, hogy 
aktívan törekedjen az említett kérdés tisztázására azzal a céllal, hogy megindokolja az 
állami és magántevékenységek egyes szempontjait a szóban forgó, egyre növekvő 
jelentőségű ágazatban. 
 
A 26. jegyzőkönyv kiemeli a „regionális és helyi hatóságok alapvető szerepét […] a 
tekintetben, hogy a felhasználók igényeihez a lehető legközelebb álló módon hogyan 
gondoskodjanak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásáról, más által való 
ellátásáról, illetve megszervezéséről” (1. cikk). Ezen rendelkezéseket kiegészíti az Európai 
Unió alapjogi chartája, amelyet a Lisszaboni Szerződés nem foglal magában, de az az 
EUSz. 6. cikkének (1) bekezdése révén a Szerződéssel azonos jogi értéket képvisel. A helyi 
és regionális szervezetek jelentőségének elismerése mellett (preambulum) hangsúlyozza az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz való széles körű hozzáférés – amely 
minden egyes külön uniós politika alapvető célkitűzése – általános fontosságát. 
 
Válaszul a téma egyre növekvő fontosságára – és ellentmondásos jellegére –, valamint a 
regionális politikákkal fennálló közvetlen kapcsolatára, az Európai Parlament B. Tematikus 
Osztálya a Regionális Fejlesztési Bizottság felkérésére nemrégiben megbízást adott a 
témával kapcsolatos átfogó tanulmány elkészítésére. „A strukturális alapok, valamint az 
általános érdekű szolgáltatások és az általános érdekű gazdasági szolgáltatások, továbbá a 
határokon átnyúló szolgáltatás lehetősége közötti kölcsönhatás” című tanulmány várhatóan 
2010 nyarán készül el, és akkor terjesztik a Regionális Fejlesztési Bizottság tagjai elé.6  
 
A tanulmány 27 tagállam vonatkozásában elemzi az általános érdekű szolgáltatások 
meghatározását, finanszírozását és nyújtását, valamint szemléltetni hivatott, hogy milyen 
mértékben alkalmazzák a strukturális alapokat beruházásaik megvalósításában, ideértve az 
említett területen zajló, határokon átnyúló együttműködésre szolgáló pénzeszközöket is. 
 
 
 
 

                                                 
6  A tanulmányra vonatkozó megbízást a B. Tematikus Osztály által lefolytatott nyílt pályázati eljárást követően 

ítélték oda. 
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5.3. „Megerősített együttműködés” 
 
A Lisszaboni Szerződés módosítja az uniós tagállamok közötti megerősített 
együttműködés feltételeit (az EUSz. 20. cikkének (2) bekezdése és az EUMSz. 326–334. 
cikke) abban az esetben, ha nem az összes, hanem néhány tagállam együttműködést kíván 
folytatni egy adott politikai területen.  A megerősített együttműködéshez legalább kilenc 
tagállam szükséges. Továbbá általános szabályként a megerősített együttműködés 
alkalmazása előtt figyelembe kell venni a területi kohézióval kapcsolatos hátteret, mivel a 
Szerződés kiemeli, hogy „az ilyen együttműködés nem befolyásolhatja hátrányosan 
[…] a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót” (EUMSz. 326. cikke).  
 
Ez a feltétel tükrözi a „területi kohézióval” kapcsolatos új felfogást, miszerint az az EU 
általános célkitűzései közé tartozik, valamint hogy számos ágazati politikára kiható, 
horizontális koncepcióról van szó. Azt nem csupán a politikai intézkedésekkel kapcsolatos 
konkrét döntéshozatali folyamatban, hanem a tagállamok által választott együttműködési 
forma alkalmazása során is figyelembe kell venni. 
 
Elméletben a regionális és kohéziós politikák összetevőinek alkalmasnak kell lenniük a 
tagállamok bizonyos csoportjai – például a Kohéziós Alappal foglalkozók – közötti 
megerősített együttműködésre. Ezenkívül a jövőbeni bővítésekkel kapcsolatos kilátások és 
a kohéziós politikák általános reformja is a politikai együttműködés rugalmasabb 
megközelítésére vonatkozó elképzeléseknek kedvezhetnének. 
 
Ugyanakkor a regionális politika terén a megerősített együttműködés nyomán bekövetkező, 
tagállamok közötti túlzott differenciálás ellentétes lenne magával a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió elképzelésével. Tehát amennyiben számításba vennék a 
megerősített együttműködést, a Regionális Fejlesztési Bizottság alapvető feladata 
lenne valamennyi tagállam kohéziója és az egyes tagállamok közötti megerősített 
együttműködés megfelelő egyensúlyának biztosítása – ami egyrészről a területi és 
társadalmi kohézió, másrészről a gazdasági növekedés és a versenyképesség közötti 
megfelelő egyensúly jelenlegi oltalmazásához hasonlítható. 
 

5.4. A Parlament új kezdeményezési joga a Szerződés 
felülvizsgálatával kapcsolatban 

 
A Lisszaboni Szerződés 48. cikke az Európai Parlamentre is kiterjeszti a Szerződés jövőbeni 
felülvizsgálatával kapcsolatos kezdeményezési jogot, és elismeri, hogy a feladat ellátása 
érdekében joga van részt venni a konventben. Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy 
nincs szükség konvent összehívására, és a Szerződést egy kormányközi konferencia 
keretében vizsgálják felül, ehhez a határozathoz is szükség van a Parlament 
hozzájárulására. 
 
Mivel az európai integráció dinamikus folyamat, és a 2013 utáni kohéziós politikáról szóló 
alapvető vita már megkezdődött, a Lisszaboni Szerződés jövőbeni felülvizsgálatai nagy 
valószínűséggel kihatnak majd a regionális politikákra, ezért a Regionális Fejlesztési 
Bizottságnak gondosan nyomon kell követnie azokat. Az új felülvizsgálati eljárások 
lehetővé teszik az európai parlamenti képviselők számára az aktívabb részvételt, 
amit teljes mértékben ki kell használni a korszerű kohéziós politika központi 
elemeinek megerősítése érdekében, amint azt a Lisszaboni Szerződés is 
megállapítja. 
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5.5. A Parlament új költségvetési hatásköre és a kohéziós politika 
jövője 

 
Végül, de nem utolsósorban a Lisszaboni Szerződés által bevezetett új költségvetési 
eljárás hatáskört biztosít a Parlament számára az uniós költségvetés valamennyi 
szempontját illetően (EUMSz. 313–316. cikke). A Tanácsnak és a Parlamentnek – saját 
forrásaik korlátain belül – meg kell állapodnia a kiadások programozásáról, ami jogilag 
kötelező erejűvé válik. A kötelező és nem kötelező kiadások közötti különbségtétel 
megszűnik, a teljes költségvetést a Parlamentnek és a Tanácsnak közösen kell elfogadnia.  
 
Az egyszerűsített költségvetési eljárás esetében minden intézményben egy olvasatra kerül 
sor, amelyet követően – amennyiben a Parlament és a Tanács között nem születik 
egyetértés – a megegyezés érdekében létrejön egy egyeztetőbizottság. Az 
egyeztetőbizottság összehívása lehetőségeket teremt arra, hogy a parlamenti 
bizottságok kezdeményező tárgyalási hatáskörrel rendelkezzenek.  
 
Tekintettel arra, hogy a kohéziós politika az uniós költségvetés jelentős részét teszi 
ki, alapvető fontosságú területről van szó, ahol a Regionális Fejlesztési Bizottságnak 
növelnie kell befolyását azáltal, hogy szorosabban együttműködik a Költségvetési 
Bizottsággal – esetleg együttes ülések keretében –, valamint megfelelően képviselteti 
magát az egyeztetőbizottság ülésein. A bizottságnak szoros figyelemmel kell kísérnie az 
említett üléseken részt vevő parlamenti küldöttség összetételét, valamint tagjainak a 
tárgyalások aktuális helyzetével kapcsolatos megfelelő tájékoztatását és a velük való 
konzultációt, mivel az új eljárás során ezekre a korábbiakkal ellentétben zárt ajtók mögött 
(az egyeztetőbizottságban), nem pedig teljesen átlátható módon, első és második 
olvasatban kerül sor. Általánosságban elmondható, hogy azáltal, hogy a költségvetésről egy 
olvasat után kell megegyezésre jutni, a Lisszaboni Szerződés a jogalkotással és a 
költségvetéssel foglalkozó szereplők szorosabb együttműködését részesíti előnyben, azaz 
egy olyan tendencia kialakulását, amely fokozhatja a Parlament befolyását a költségvetési 
szempontokhoz kapcsolódó politikai prioritások meghatározása tekintetében. A Szerződés 
az éves költségvetés vonatkozásában szabályozza az új eljárást, de azt az új intézményközi 
megállapodásban foglalt rendelkezések révén a költségvetési módosításokra és 
átcsoportosításokra is alkalmazni kell.7  
 
A költségvetési eljárás módosításai szükségessé teszik a költségvetési rendelet 
kiigazítását, meghatározva a költségvetés elfogadásának és végrehajtásának módját. A 
Lisszaboni Szerződés kimondja, hogy ennek rendes jogalkotási eljárás keretében kell 
megvalósulnia (EUMSz. 322. cikke). Az uniós intézményeknek és a tagállamoknak együtt 
kell működniük a költségvetési rendelettel annak érdekében, hogy biztosítsák az 
adófizetők pénzének felelős módon történő elköltését. Ami a strukturális alapok 
kiadásainak ellenőrzése terén számos tagállamban tapasztalt problémákat illeti, a 
Regionális Fejlesztési Bizottságnak törekednie kell a pénzügyi irányítás és audit 
módszereinek ésszerűsítésére irányuló szabályok létrehozására. Továbbá a jelenlegi 
költségvetési rendelet elavult részei hozzáigazíthatók a strukturális finanszírozásról szóló 
rendeletekhez, amelyek elfogadására az utóbbi években került sor, és amelyek már 
egyszerűbb és összehangoltabb pénzügyi irányítást biztosítanak. 
 

                                                 
7  Ezenkívül az Európai Parlament a megállapodás hatálybalépéséig a következőt kérte: „Átmeneti költségvetési 

eljárási iránymutatások a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésére tekintettel" (2009. november 12-i állásfoglalás 
(T7-0067/2009)). 
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Ezenkívül a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a többéves pénzügyi keret kötelező 
jogi erejűvé válik. A többéves pénzügyi keretet a Tanács (egyhangúlag) fogadja el az 
Európai Parlament (tagjai többségével elfogadott; EUMSz. 312. cikke) egyetértését 
követően, és azzal minden éves költségvetésnek összhangban kell lennie. Ami a szóban 
forgó esetben alkalmazott hozzájárulási eljárást illeti, a Regionális Fejlesztési Bizottságnak 
még nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a költségvetési rendelet felülvizsgálatára, a kohéziós 
politikára vonatkozó megfelelőbb szabályok bevezetése érdekében, mivel a Parlament 
erősebb együttdöntési helyzetbe került. Továbbá erre éppen most, a következő pénzügyi 
keretről létrejött megállapodás előtt kerül sor. 
 
A kötelező erejű többéves keret csökkenti azok hatáskörét, akik költségvetési 
rugalmasságot szeretnének. Ahhoz, hogy a költségvetési ügyekben újra bizonyos fokú 
rugalmasságot lehessen elérni, esetleg a többéves költségvetési terv fejezetei közötti 
rugalmasság növelhető, valamint csökkenthető a pénzügyi keret időtartama. A Parlament 
már kérte, hogy hétéves helyett ötéves tervezési időszakok legyenek.8 
 
Végezetül a 2013 utáni uniós költségvetésről szóló vita nyilvánvalóan döntő befolyással 
bír majd a kohéziós politikák jövője szempontjából. A Lisszaboni Szerződés új európai 
hatáskörökre vonatkozó rendelkezései olyan területeken, mint például a kül- és 
biztonságpolitika vagy az éghajlatváltozás, szükségessé teszik a finanszírozás említett 
területekre történő jelentős átcsoportosítását.   
 
Tekintettel arra, hogy számos tagállam komoly költségvetési hiánnyal küzd, a közeljövőben 
nem várható, hogy az EU költségvetése összességében növekedni fog. Így a költségvetést 
átstrukturálják, és valószínűleg a különböző politikák mellé jelenleg rendelt források 
arányát is számottevő mértékben megváltoztatják. Ebben az összefüggésben még 
fontosabbá válik a Regionális Fejlesztési Bizottság eltökéltsége és fellépése a kohéziós 
politika és pénzügyi forrásainak fenntartása érdekében. A kohéziós politika kibővített 
koncepciójának előmozdításával a Lisszaboni Szerződés számos jogi érvet sorakoztat fel az 
uniós költségvetésből történő jelenlegi részesedés fenntartása mellett. 

                                                 
8  A Parlament ezenkívül javasolta a jelenlegi pénzügyi keret esetleges, 2015/2016-ig tartó meghosszabbítását és 

kiigazítását annak érdekében, hogy zökkenőmentesen megvalósulhasson az 5 éves időtartamra történő átállás, 
valamint hogy 2010/2011-ben figyelembe lehessen venni a folyamatban lévő jogalkotási programok félidős 
értékelését.  
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Következtetés 
 
A Lisszaboni Szerződés magában hordozza annak esélyét, hogy jelentős előrelépést tegyen 
lehetővé az európai regionális politika terén, miközben teljes jogú jogalkotóként vezető 
szerepet biztosít az Európai Parlament – és ezáltal a Regionális Fejlesztési Bizottság – 
számára. A Szerződés új lehetőségeket teremt a bizottság tagjai számára az uniós 
döntéshozatali folyamat különböző szakaszaiban – a kezdeti elképzelésektől a tárgyalási 
szakaszon át egészen a döntő jogalkotási eljárásokig. Ezen új lehetőségeket arra kell 
felhasználniuk, hogy a jövőben jogszabályokat léptessenek életbe, és a kezdetektől fogva 
befolyásolják a politikai és költségvetési határozatokat. 
 
A Szerződés számos kulcsfontosságú szempontja utal a regionális politika európai 
integrációban betöltött döntő szerepére. A bizottság tagjainak erélyesen ki kell dolgozniuk a 
„területi kohézió” új horizontális koncepcióját. A kohéziós politika elsődleges uniós 
eszköznek számít a területi lehetőségek azonosítása és kiaknázása, valamint az európai 
integráció okozta területi hatások kezelése szempontjából. Ahhoz azonban, hogy olyan 
befolyással rendelkezzen, amelyet a Lisszaboni Szerződés számára előirányzott, a 
regionális politikának eredményesnek kell lennie, politikai prioritásainak pedig szorosan 
kapcsolódniuk kell az EU 2020-ig tartó stratégiájához. 
 
Azáltal, hogy nagyobb mértékben figyelembe veszi a regionális és helyi szereplők 
szerepvállalását, a Lisszaboni Szerződés a politikai és demokratikus szükségszerűséget 
követi, valamint közelebb hozza az Európai Uniót a polgárokhoz.9 Szem előtt tartva a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépését megelőző eseményeket – különösen a demokratikus 
legitimitás hiányának veszélyét –, a Lisszaboni Szerződés átláthatóbb, többszintű irányítási 
rendszere – amely egy erősebb Európai Parlamentet foglal magában – nélkülözhetetlen 
általában véve az EU sikeres közép- és hosszú távú fejlődése, és különösen a regionális 
politikák hatékony meghatározása és végrehajtása szempontjából. 
 
Ebben az összefüggésben a Regionális Fejlesztési Bizottság vezető szerepet tölt be, és 
egyrészt előmozdítja a kohézió átfogó elképzelését, másrészt pedig képviseli az Európai 
Parlamentet helyi, regionális, nemzeti és európai szinten. E különleges helyzet értékét még 
növelni kell azáltal, hogy a bizottság erősíti a regionális és helyi kormányzati szervekkel 
fenntartott kapcsolatait, valamint adott esetben segítséget nyújt más parlamenti 
szerveknek ezen a területen. Konkrétan szólva fontos az, hogy a Regionális Bizottság tagjai 
– különösen az előadók és az árnyékelőadók – megfelelő tájékoztatást kapjanak a nemzeti 
parlamentekben, valamint a helyi és regionális kormányzati szerveknél folytatott vitákról, 
annak érdekében, hogy pontosan és időben fel tudják mérni, hogy e szervektől milyen 
jellegű hozzájárulások várhatók. A hatékony többszintű együttműködés döntő fontosságú 
lesz a késedelmek, sőt az uniós jogalkotás akadályozásának megelőzése szempontjából.  
 
 
 
 

                                                 
9  Ezt a „polgári kezdeményezés” (EUSz. 11. cikkének (4) bekezdése) bevezetése is megerősíti, amely biztosítja 

az alábbiakat: „egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai, 
kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség”. 
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A Lisszaboni Szerződés tiszteletben tartása a kohéziós politika terén fokozott 
erőfeszítéseket tesz szükségessé, nem pedig azok visszaszorítását. Az új Szerződés 
végrehajtása nemrégiben vette kezdetét, és időbe telik majd.  A demokratikus és hatékony 
regionális politika érdekében a Regionális Fejlesztési Bizottságnak meg kell erősítenie 
hivatalos pozícióját, valamint kibővített felelősségi körét a Szerződés végrehajtásáról és az 
Európai Parlament eljárási szabályzatáról folytatott tárgyalások terén.10 A gyakorlatban 
szilárd partnerséget kell biztosítania a regionális politika valamennyi érdekelt fele számára, 
és ki kell állnia az integrált, több szintű politikai koordináció mellett, amely az EU 2020-ig 
tartó menetrendjének motorja. Célul kell kitűzni annak elérését, hogy a regionális és 
kohéziós politikák célkitűzéseit kellőképpen figyelembe vegyék a többi főbb uniós 
politikában. 
 

                                                 
10  E célból középpontba helyezheti „a Parlament új szerepéről és a Lisszaboni Szerződés végrehajtásával 

kapcsolatos felelősségeiről" szóló, 2009. május 7-i nem jogalkotási állásfoglalásban (amely a Regionális 
Fejlesztési Bizottság A6-0145/2009 véleményén alapul) kifejtett prioritásokat.  



 




