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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról: a növekedést és a 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások
(2014/2245(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Unión belüli gazdasági, társadalmi és területi kohézióról és a 
növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló beruházásokról szóló, 2014. július 23-i 
hatodik jelentésére (a továbbiakban: a hatodik kohéziós jelentés),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen 
annak 4., 162. és 174–178. cikkére,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a 
továbbiakban: a közös rendelkezésekről szóló rendelet)1;

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 
1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i európai parlamenti és tanácsi 
1304/2013/EU rendeletre3,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi 
együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről 
szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre4,

– tekintettel az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK 
rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, 
egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 
1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre5,

1 HL L 347., 2013.12.20., 320. o.
2 HL L 347., 2013.12.20., 289. o.
3 HL L 347., 2013.12.20., 470. o.
4 HL L 347., 2013.12.20., 259. o.
5 HL L 347., 2013.12.20., 303. o.
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– tekintettel a Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1300/2013/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre1,

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3;

– tekintettel a területrendezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-
én, Gödöllőn tartott informális ülésén elfogadott, „Az Európai Unió 2020-ig szóló 
területi menetrendje – Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható 
Európa felé” című dokumentumra,

– tekintettel a Bizottság gazdasági, társadalmi és területi kohézió terén elért haladásról 
szóló, „A válság városi és regionális vetülete” című, 2013. június 26-i nyolcadik 
jelentésére,

– tekintettel az „Intelligens szakosodás: hálózatépítési kiválóság a jó kohéziós politikáért” 
című, 2014. január 14-i állásfoglalására4, 

– tekintettel az Európai Unió tagállamainak a kohéziós politika új programozási 
időszakának hatékony és időbeni elindítására való felkészültségéről szóló, 2014. január 
14-i állásfoglalására5,

– tekintettel az Európai Bizottságnak az EU kohéziós politikájáról szóló 7. és 8. 
eredményjelentéséről, valamint a 2007-2013 közötti időszak programjainak 
végrehajtásáról szóló 2013. évi stratégiai jelentésről szóló, 2014. február 26-i 
állásfoglalására6,

– tekintettel a 2014-2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában 
bekövetkezett késedelemről szóló, 2014. november 27-i állásfoglalására7,

– tekintettel „Az innovatív pénzügyi eszközök következő generációjának kerete: az EU 
tőke- és hitelfinanszírozási platformja” című, 2011. október 19-i bizottsági közleményre 
(COM(2011) 662),

– tekintettel az „Európai beruházási terv” című, 2014. november 26-i bizottsági 
közleményre (COM(2014)0903),

1 HL L 347., 2013.12.20., 281. o.
2 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0002.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0015.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0132.
7 Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0068.
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– tekintettel „A rugalmasság legjobb kihasználása a Stabilitási és Növekedési Paktum 
meglévő szabályain belül” című, 2015. január 13-i bizottsági közleményre 
(COM(2015)0012),

– tekintettel az Európai Számvevőszéknek „Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
támogatott pénzügyi konstrukciók kkv-k részére” című, 2/2012. sz. különjelentésére,

– tekintettel az Általános Ügyek (Kohézió) Tanácsa által 2014. november 19-én 
elfogadott, a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról és a növekedést és a 
munkahelyteremtést szolgáló beruházásokról szóló hatodik jelentésről szóló tanácsi 
következtetésekre, 

– tekintettel a Régiók Bizottságának a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló 
hatodik jelentésről szóló, 2014. december 3-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a „Hatodik jelentés a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióról: a növekedést és a munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások” című, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett bizottsági 
közleményről szóló 2015. január 21-i véleményére2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

A. mivel az EU kohéziós politikája tagadhatatlanul meghatározó szerepet játszik a 
regionális egyenlőtlenségek csökkentésében, a tagállamok régiói közötti gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió előmozdításában és a munkahelyteremtés támogatásában; 
mivel a kohéziós politika a legfőbb, reálgazdaságra irányuló uniós szintű beruházási 
politika, és 2020-ig 350 milliárd eurót meghaladó költségvetésével az Unió 
növekedésének és munkahelyteremtésének bevált eszköze; mivel egyes tagállamokban a 
kohéziós politika az állami beruházások elsődleges forrása; mivel már több értékelési 
módszer is igazolta, hogy a kohéziós politika konkrét és látható eredményeket hoz;

B. mivel indokolt, hogy a kohéziós politika céljai az idők során megváltoztak, és szorosabb 
kapcsolat alakult ki e politika és az Unió átfogó szakpolitikai menetrendje között; mivel 
ugyanakkor meg kell erősíteni a kohéziós politika eredeti szerepét, az egész Unió 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának növelését, mivel a kohéziós politika nem 
kezelhető csupán az Európa 2020 és más uniós fejlesztési stratégiák céljainak elérését 
szolgáló eszközként;

C. mivel a tematikus koncentráció révén a kohéziós politika erőforrásai korlátozott számú, 
a növekedést várhatóan élénkítő stratégiai célra fordíthatók;

D. mivel a partnerségi megállapodások és az operatív programok a tagállamokban és a 
régiókban megvalósítandó beruházásokhoz iránymutatást nyújtó stratégiai eszközök, 
amelyek benyújtási és elfogadási határidőit a közös rendelkezésekről szóló rendelet 14., 

1 HL C 19., 2015.1.21., 9. o.
2 2015. január 21-i vélemény (EESC 4756/2014 - ECO/370) (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)
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16. és 29. cikk határozza meg, és e rendelkezések szerint a partnerségi 
megállapodásokat 2014. augusztus végéig kellett, az operatív programokat pedig 
legkésőbb 2015. január végéi kell elfogadni;

E. mivel a Tanács a 2011-es gödöllői informális ülésén arra kérte a 2015-ben és 2016-ban 
egymást váltó tanácsi elnökségeket, hogy mérjék fel és mérlegeljék, szükség van-e a 
2020-ig szóló uniós területi menetrend felülvizsgálatára, figyelembe véve annak 
gyakorlati működését, majd adott esetben vezessék le e felülvizsgálatot;

A kohéziós politika eredményei és kihívásai a gazdasági és pénzügyi válság idején (a 
2007–2013 közötti programozási időszakban)

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika keretében megvalósult beruházások 
nagymértékben tompították a gazdasági és pénzügyi válság kedvezőtlen hatásait, és 
stabilitást hoztak a régióknak azáltal, hogy folyamatos finanszírozást biztosítottak, 
amikor a nemzeti és regionális köz- és a magánberuházások jelentősen visszaestek;

2. kiemeli, hogy a kohéziós politika bizonyította, hogy képes gyorsan, rugalmas 
intézkedésekkel, például a nemzeti társfinanszírozás csökkentésével és pótlólagos 
előlegkifizetés biztosításával, valamint a teljes finanszírozási keret 13%-ának (45 
milliárd eurónak) a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás támogatására való 
átcsoportosításával közvetlenül orvosolja a tagállami és regionális likviditási hiányt;

3. üdvözli a kohéziós politika közelmúltbeli reformját, amelynek célja az említett 
kihívások leküzdése volt az összes operatív program számára világos célkitűzéseket és 
ösztönző tényezőket tartalmazó, a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó, koherens 
stratégiai keret alapján; felkér minden érintett szereplőt, hogy tegyen a kohéziós politika 
új jogi keretének hatékony és eredményes bevezetéséért;

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika hatékony működéséhez elengedhetetlen a stabil 
fiskális és gazdasági – továbbá szabályozási, közigazgatási és intézményi – környezet 
megteremtése; kiemeli, hogy a kohéziós céloknak és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek az eléréséhez a politikát szorosan össze kell hangolni az ágazati 
politikákkal és más uniós beruházási programokkal;

Megvalósítási és kifizetési nehézségek

5. komoly aggodalmának ad hangot a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós 
politika megvalósításában mutatkozó jelentős késedelem miatt, többek között az 
operatív programok elfogadásának késlekedését illetően, arra tekintettel, hogy 2014 
végéig mindössze alig több mint száz operatív programot fogadtak el, a 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozóan pedig mintegy 25 milliárd eurós kifizetési hátralék 
halmozódott fel; felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a késedelmek aláássák a kohéziós 
politika hitelességét, az eredményességet és a fenntarthatóságot, továbbá próbára teszik 
a regionális és helyi hatóságok azon képességét, hogy hatékonyan tervezzenek, és 
igénybe vegyék az európai strukturális és beruházási alapokat a 2014–2020 közötti 
időszakban;

6. hangsúlyozza, hogy a fent említett, az uniós költségvetés 1b. alfejezetében lévő hátralék 
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tulajdonképpen a legfontosabb olyan sürgető tényező, amely veszélyezteti a kohéziós 
politika megvalósítását az előző és előreláthatólag a jelenlegi, 2014–2020 közötti 
programozási időszakban egyaránt; emlékeztet arra, hogy ez a hátralék komoly, 
esetenként akár szélsőségesen súlyos hatásokkal jár a kohéziós politika érintett szereplői 
számára; ezért felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy menetrendet, amelyben 
meghatározza az elkülönített költségvetési forrásokból finanszírozott, konkrét, lépésről 
lépésre végrehajtandó szakpolitikai intézkedések ütemezését a hátralék csökkentése, 
majd teljes felszámolása érdekében; meggyőződése, hogy ezekkel az intézkedésekkel 
mindenekelőtt azt kell elérni, hogy 2015-ben érezhetően csökkenjen az említett a 
hátralék;

7. leszögezi, hogy elfogadásuk után haladéktalanul meg kell kezdeni az operatív 
programok megvalósítását, mivel így érhetők el a legjelentősebb eredmények a 
beruházásokkal, élénkíthető a munkahelyteremtés, és fokozható a termelékenység, 
továbbá a Bizottságnak és a tagállamoknak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük az 
operatív programok elfogadásának felgyorsításáért; kéri, hogy a Bizottság a minőség 
fenntartásának és a csalás elleni folyamatos küzdelem szükségességének kiemelt 
kezelése mellett vizsgálja meg annak lehetőségeit, hogyan ésszerűsítheti belső eljárásait 
annak érdekében, hogy a 2014. november 24-i határidő után ismételten benyújtott 
operatív programokat is figyelembe lehessen venni; tudatában van annak, hogy két 
forgatókönyv létezik az operatív programok elfogadására, és mindkettő további 
késedelmeket von maga után a végrehajtás megkezdése tekintetében;

8. felkéri a Bizottságot, hogy a fentiekre tekintettel terjessze a Parlament elé az operatív 
programok mielőbbi megvalósításának előmozdítására javasolt intézkedéseket és azok 
ütemezését, továbbá fejtse ki, milyen hatással jár az említett kifizetési késedelmek az új 
operatív programok végrehajtásának elindítására nézve, és terjesszen elő megoldásokat 
a károk mértékének lehető legcsekélyebbre korlátozása érdekében; felszólítja továbbá a 
Bizottságot, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet 16. cikkének (3) 
bekezdésében előírt tárgyalások eredményeiről szóló jelentés keretében elemezze, 
milyen következményekkel jár a 2014–2020-as időszakra vonatkozó kohéziós politika 
késedelmes megindítása a növekedésre és a munkahelyteremtésre, és a levont 
tanulságok alapján tegyen ajánlásokat;

A kohéziós politika a 2014–2020 közötti intelligens, fenntartható és inkluzív 
beruházások központi eleme

9. emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika eredeti szerepe a gazdasági, társadalmi és 
területi fejlődés előmozdítása és a regionális egyenlőtlenségek csökkentése; 
hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika a természeténél és a Szerződésben 
meghatározott eredeti felépítésénél fogva hozzájárul az Unió célkitűzéseinek, különösen 
az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló 
céljainak eléréséhez;

10. üdvözli az új Európai Stratégiai Beruházási Alap létrejöttét és lehetséges 
multiplikátorhatását; azt javasolja az érintett feleknek, hogy különösen az intelligens 
beruházásokat illetően építsenek a 2008-as európai gazdaságélénkítési terv 
végrehajtásának tapasztalataira; felszólít valamennyi uniós beruházási politika – 
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különösen a kohéziós politika – összehangolására, hogy azok kiegészítsék egymást, és 
ne legyen köztük átfedés; azt javasolja, hogy ennek az új uniós beruházási tervnek a 
megvalósítása során a három közös kezdeményezés, a JEREMIE, a JESSICA és a 
JASMINE tapasztalataira kell támaszkodni, mivel a strukturális alapokból nyújtott 
finanszírozás összege e kezdeményezések révén a 2000–2006 közötti 1,2 milliárd 
euróról 8,4 milliárd euróra nőtt a 2007–2012 közötti időszakban;

11. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikára vonatkozó jogszabályok a pénzügyi eszközök 
szélesebb körű felhasználásáról rendelkeznek, hogy tematikus alkalmazási körük 
kiterjesztésével, valamint a tagállamok és a régiók számára nagyobb rugalmasság 
biztosításával hozzájárulásuk a kétszeresére, megközelítőleg 25–30 milliárd euróra 
nőjön a 2014–2020 közötti időszakban; kiemelten támogatja a kockázatmegosztási célú 
kkv-kezdeményezést, és felhívja a Bizottság, hogy hozzon meg minden szükséges 
intézkedést a pénzügyi eszközök egyszerű felhasználhatósága és a tagállamok és a 
régiók számára vonzóvá tétele érdekében, ezzel biztosítva, hogy a hozzájárulás saját 
erőből duplázódjon meg, az érdekeltek pedig kellőképpen maguknak érezzék ezt a célt;

12. figyelmeztet azonban, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap nem veszélyeztetheti 
a kohéziós politika programozásának stratégiai következetességét és hosszú távú terveit; 
leszögezi, hogy a strukturális alapok átirányítása célszerűtlen lenne, mivel ezen alapok 
eredményességét – és a régiók fejlődését – fenyegetné; rámutat arra, hogy a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 1b. alfejezetében a tagállamok 
részére megállapított pénzügyi keretösszegek nem módosíthatók az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap esetleges igényeinek megfelelően; hangsúlyozza, hogy a támogatások 
hitelekkel, részvényekkel vagy garanciákkal való felváltásának ugyan vannak bizonyos 
előnyei, azonban csak körültekintően, a regionális egyenlőtlenségek 
figyelembevételével valósítható meg; felhívja a figyelmet arra, a leginkább 
beruházásösztönzésre szoruló régióknak csekély az igazgatási és abszorpciós 
kapacitása;

A 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika eredmény-, hatékonyság- és 
teljesítményorientáltsága

13. kiemeli a kohéziós politika eredmény-, hatékonyság- és teljesítményorientáltságának 
fokozására irányuló intézkedések fontosságát;

14. üdvözli az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést szolgáló befektetések 
tematikus koncentrációját; fenntartja ugyanakkor, hogy a helyi és regionális 
sajátosságoktól függően bizonyos mértékű rugalmasságot kell biztosítani a régiók 
számára, különösen a súlyos válságra tekintettel; valóban integrált és területi 
megközelítés alkalmazására hív fel a helyi igényekkel foglalkozó programok és 
projektek tekintetében;

15. felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy a kohéziós beruházásokhoz stabil 
makrogazdasági környezetet kell biztosítani, és üdvözli az európai strukturális és 
beruházási alapok európai szemeszterrel való összekapcsolását;

16. hangsúlyozza, hogy ezzel összefüggésben a Parlament feladata az ellenőrzés; felszólítja 
a Bizottságot és a Tanácsot, hogy nyújtsanak teljes körű, átlátható és időszerű 
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tájékoztatást az európai strukturális és beruházási alapok kötelezettségvállalásainak 
vagy kifizetéseinek a közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. cikkének (15) 
bekezdése szerinti felfüggesztésére vonatkozó kritériumokról, valamint a felfüggesztést 
előidéző teljes eljárásról;

17. rámutat arra, hogy az ügyvitel és az eljárások egyszerűsítése révén csökkenteni lehetne 
a kohéziós programok végrehajtása során előforduló hibák számát; hangsúlyozza, hogy 
e hibák jelentős része más, nem a kohéziós politikával foglalkozó jogszabályokból, 
például a közbeszerzési és állami támogatási szabályokból fakad; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy e pénzügyi eszközökből kevés kifizetés teljesült a kedvezményezettek 
javára, különösen az ezen eszközök használatának növelésére irányuló célkitűzésre;

Foglalkoztatás, kkv-k, ifjúság és oktatás

18. leszögezi, hogy az európai strukturális és beruházási alapokon keresztül jelentős 
mértékben hozzá lehet járulni a válság következtében elindult kedvezőtlen társadalmi 
folyamatok megfordításához, ehhez pedig a több alapból finanszírozott programozás 
által kínált, integrált megközelítést kell alkalmazni az alapok hatékonyabb 
összehangolása, és rugalmasságának növelése mellett, mivel ezáltal különösen jobban 
kihasználhatók a szinergiák, különösen az Európai Szociális Alap és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap között; hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális Alap által 
finanszírozott beruházásokkal csak akkor lehet optimális eredményt elérni, ha a 
szükséges infrastruktúra és a megfelelő intézmények működnek; kiemeli, hogy az 
integrált és területi megközelítés különösen a környezeti és az energetikai ügyekben 
elengedhetetlen; felhívja a figyelmet arra, hogy az európai strukturális és beruházási 
alapokkal hatékonyan támogatható a társadalmi befogadás, ezért ezeket az alapokat 
igénybe kell venni a hátrányos helyzetű és a kiszolgáltatott csoportok, például a romák 
és a fogyatékkal élők integrációjának előmozdításához;

19. kiemeli, hogy a kkv-k kulcsfontosságú szerepet játszanak a munkahelyteremtésben, az 
intelligens növekedésben, valamint a digitális és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságban; kedvező, az ilyen vállalkozások létrehozását és működtetését támogató 
szabályozási környezet kialakítását szorgalmazza; hangsúlyozza, hogy feltétlenül 
csökkenteni kell a kkv-kra nehezedő bürokratikus terheket, és elő kell segíteni e 
vállalkozások finanszírozáshoz jutását, továbbá olyan támogató programokra és 
képzésekre van szükség, amelyek révén fejleszthetők a vállalkozói készségek;

20. figyelmeztet, hogy a riasztó méreteket öltő ifjúsági munkanélküliség azzal fenyeget, 
hogy egy generációnyi munkavállalót elveszítünk; leszögezi, hogy a fiatalok munkaerő-
piaci integrációjának előmozdítását továbbra is kiemelt célként kell kezelni, amelynek 
eléréséhez az Európai Szociális Alapon és az Európai Regionális Fejlesztési Alapon 
keresztül jelentősen hozzá lehet járulni; úgy véli, hogy e tekintetben 
eredményorientáltabb megközelítést kell követni a rendelkezésre álló források lehető 
leghatékonyabb felhasználása érdekében;

A kohéziós politika irányítása

21. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikát a megfelelően működő, többszintű kormányzás 
jegyében kell irányítani, egyúttal hatékony rendszert kell létrehozni a nyilvánosság és a 



PE546.892v01-00 10/16 PR\1048415HU.doc

HU

vállalkozások kéréseinek kezelésére, emellett átlátható és innovatív közbeszerzésről kell 
gondoskodni, mivel mindezek elengedhetetlenek a kohéziós politika hatásának 
növeléséhez; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az uniós és tagállami szintű döntések 
fontossága ellenére gyakran a helyi és regionális hatóságok elsődleges közigazgatási 
felelősségi körébe tartoznak a közberuházások, a kohéziós politika pedig alapvető 
fontossággal bír e hatóságok kulcsfontosságú szerephez juttatásában az Unión belül; 
hangsúlyozza, hogy ezt a felelősségi szintet a partnerség elvével összhangban 
figyelembe kell venni;

22. ajánlja, hogy a kohéziós politikai erőforrásokat és ismereteket használják fel a 
hatóságok igazgatási kapacitásának hathatós megerősítésére, különösen helyi és 
regionális szinten, hogy a hatóságok ezáltal eredményesebben tudjanak minőségi 
szolgáltatásokat nyújtani a lakosság számára, többek között az új technológiák 
szélesebb körű felhasználása és az eljárások ésszerűsítése révén; felhívja a Bizottságot, 
hogy határozza meg az igazgatási segítségnyújtás formáit olyan kulcsfontosságú 
ügyekben, mint a kezdeményezések célkitűzéseinek meghatározása, eredményeinek 
megfelelő mutatószámokkal való felmérése, valamint az egész EU-ra kiterjedő nyomon 
követésen és értékelésen alapuló igazgatási kultúra kialakításához végrehajtandó 
intézkedések meghozatala; fontosnak tartja, hogy a helyi és a regionális hatóságok 
segítséget kapjanak a források és a beruházások növelésében döntő fontossággal bíró 
innovatív pénzügyi eszközökkel, valamint a közbeszerzéssel kapcsolatosan, amelynek 
egyre nagyobb szerepet kell játszania az innovációt és a kreativitást serkentő 
közigazgatási eszközként;

23. meggyőződése, hogy a partnerségi magatartási kódex megerősíti majd a régiókon belüli 
programozásban való részvételt formai és tartalmi szempontból egyaránt, továbbá 
alapvető fontossággal bír a kohéziós politika hatásainak fokozása és eredményeinek 
megszilárdítása terén;

Területi dimenzió

24. aggodalommal állapítja meg, hogy a hatodik kohéziós jelentésből szinte teljesen 
hiányzik a területi megközelítés, különösképpen a határon átnyúló együttműködésre tett 
utalások; rámutat arra, hogy a transznacionális szempontok például az infrastruktúrát, a 
munkaerőpiacot, munkavállalói mobilitást, a környezetvédelmet, a vízhasználatot és a 
szennyvízelvezetést, a hulladékgazdálkodást, az egészségügyet, a kutatás és fejlesztést, 
az idegenforgalmat, a közszolgáltatásokat és a kormányzást illetően gazdagították volna 
a jelentést, mivel ezeken a területeken figyelemre méltó transznacionális tényezők és 
lehetőségek fedezhetők fel; meggyőződése, hogy az európai határ- és határokon átnyúló 
régiók a 2014–2020 közötti programozási időszakban jóval eredményesebben tudnak 
majd megbirkózni a válság hatásaival, ha az intelligensebb, inkluzívabb és 
fenntarthatóbb növekedés útjára lépnek;

25. üdvözli az érdekeltek és az uniós szakpolitikák összehangolásának integrálására, 
valamint a beruházásoknak a valós helyi igényekre való összpontosítására szolgáló új 
eszközök, például az integrált területi beruházási és a közösségvezérelt helyi fejlesztési 
eszközök bevezetését; kiemeli a szakpolitikák területi hatásainak értékelésére szolgáló 
eszközök elfogadásának fontosságát, amely értékelés fő célja az uniós szakpolitikák 
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helyi és regionális hatóságokra gyakorolt területi hatásának felmérése, valamint annak 
elérése, hogy a jogalkotási folyamatban nagyobb figyelem irányuljon e hatásokra; 
szorgalmazza egy átfogó, integrált uniós beruházási stratégia kidolgozását, valamint a 
2011-es magyar elnökség idején elfogadott és a 2015-ös elnökségek által kiértékelendő, 
2020-ig szóló uniós területi menetrend megerősítését; úgy véli, hogy az uniós 
városfejlesztési menetrend végrehajtása keretében különös figyelmet kell fordítani a kis- 
és közepes méretű városi térségekre;

26. mindazonáltal örömmel nyugtázza, hogy a jelentés kiemelten kezeli a városfejlesztési 
kérdéseket, tekintettel arra, hogy a városok globalizált gazdaságban betöltött fontos 
szerepére és fenntarthatóság szempontjából gyakorolt esetleges hatásaira; tudomásul 
veszi az európai régiók és városok környezetbarátabb növekedésre való áttérésre 
vonatkozó kötelezettségvállalását, amely a Polgármesterek Szövetségében öltött formát; 
azt javasolja, hogy a vidéki és városi térségek között tapasztalható jelentős fejlődésbeli 
különbségekkel is kellően foglalkozni kell;

27. kéri az EUMSZ. területi kohézióról szóló 174. cikkének fokozott tiszteletben tartását 
főként a vidéki térségekben, kellő figyelmet fordítva a kohéziós politika és a 
vidékfejlesztés közötti lényeges kapcsolatra, különösen az ipari átalakulás által érintett 
térségeket és az olyan súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátrányban lévő 
régiókat illetően, mint a legészakibb, gyéren lakott régiók, valamint a szigeti, a határon 
átnyúló és a hegyvidéki régiók; ajánlja, hogy a régiókra számottevő hatást gyakorló 
egyéb demográfiai kihívásokat, például az elnéptelenedést, a népesség elöregedését és a 
rendkívül elszórt népességet is figyelembe kell venni; felkéri a Bizottságot, hogy a 
kohéziós politika megvalósításakor fordítson fokozott figyelmet a földrajzilag és 
demográfiailag leghátrányosabb helyzetben lévő térségekre;

28. úgy véli, hogy a hatodik kohéziós jelentés nem foglalkozik kellő mélységben az európai 
területi együttműködéssel, annak ellenére, hogy az már a 2007–2013 közötti 
programozási időszakban is teljes értékű kohéziós politikai célkitűzésnek számított; 
emlékeztet arra, hogy az európai területi együttműködési csoportosulásban komoly 
lehetőségek rejlenek nem csak a határon átnyúló irányítás eszközeként, de az átfogóan 
integrált területfejlesztés előmozdítójaként is;

29. felhív a kohéziós politika és az uniós szomszédságpolitika fokozott összehangolására, 
valamint a projektek eredményeinek hatékonyabb értékelésére és terjesztésére;

Kohéziós politika hosszú távon

30. emlékeztet arra, hogy a fentiekből következően új lendületet kell adni az uniós kohéziós 
politikáról folyó vitának; úgy véli, hogy a 2019-es európai Parlamenti választási év 
döntő jelentőségű lesz, mivel az akkor újonnan választott Parlamentnek és a felálló új 
Bizottságnak az Európa 2020 stratégia lezárásával és a majdani új többéves pénzügyi 
kerettel is foglalkoznia kell, és új jogszabályokat kell kidolgoznia a kohéziós politikára 
vonatkozóan; megjegyzi, hogy a kohéziós politikáról folyó vita során ki kell térni a 
jelenlegi programozási időszak elején tapasztalt jelentős időhiányra és késedelmekre;

31. hangsúlyozza az igazgatási kapacitások alapvető fontosságát; felhívja a szakpolitikai 
döntéshozók minden irányítási szinten, hogy a célzott technikai segítségnyújtást 
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részesítse előnyben általában véve a kohéziós politikák megvalósítása és különösen a 
pénzügyi eszközök európai strukturális és beruházási alapokkal együttes, szélesebb körű 
felhasználása terén;

32. felhívja a Tanácsot, hogy a kohéziós politikáért felelős miniszterek részvételével 
rendszeresen tartson üléseket, ahol az uniós gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
terén folyamatosan felmerülő kihívások nyomon követésével és megválaszolásával 
foglalkoznak;

°

° °

33. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak
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INDOKOLÁS

Háttérinformációk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel összhangban az Európai Bizottság 
háromévente kohéziós jelentést készít „a gazdasági, társadalmi és területi kohézió elérése 
terén elért előrehaladásról…”. A hatodik kohéziós jelentés közzététele a 2014–2020 közötti 
időszakra szóló kohéziós politika új jogi keretének elfogadása miatt késett. A jelentés 
szerkezete átalakult, jelenlegi formájában az Európa 2020 stratégiát tükrözi.

A kohéziós politika eredményei és kihívásai a gazdasági és pénzügyi válság idején

A hatodik kohéziós jelentés a 2007–2013 közötti programozási időszakra visszatekintve 
beszámol arról, hogy a kohéziós politika a jelzett periódus során sikeresen tompította a 
közberuházások jelentős – egyes tagállamokban akár 60%-os, uniós átlagban 20%-os – 
visszaesésének hatásait. A kohéziós beruházások stabilitást hoztak a régióknak azáltal, hogy 
folyamatos finanszírozást biztosítottak, amikor a nemzeti és regionális köz- és a 
magánberuházások jelentősen visszaestek. A regionális egyenlőtlenségek azonban az utóbbi 
időben mélyültek, emellett több, főként déli tagállamban a 2000 óta elért javulást követően 
ismét visszaesett a foglalkoztatás, és a versenyképesség is romlott.

A jelentés a jövőt illetően a 2014–2020 között megvalósítandó beruházások alapvető 
célkitűzéseit emeli ki:az energiahatékonyság növelése, a foglalkoztatás javítása és a kkv-k 
támogatása mind olyan terület, amely a fenntartható munkahelyek teremtése szempontjából 
valóban ígéretesnek tűnik. Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a kohéziós politika a 
Szerződésben meghatározott eredeti szerepe és eszközei révén eleve a legmegfelelőbb 
beruházási politika az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés egész Unióban való 
eléréséhez. A kohéziós politika más ágazati stratégiák tekintetében ezért nem kezelhető puszta 
eszközként. Éppen ellenkezőleg, hosszú távú, integrált és többszintű irányítási megközelítése 
olyan nélkülözhetetlen értéktöbbletet jelent az uniós intézkedések végrehajtása, illetve az 
értük való felelősségvállalás terén, amelyet egy tisztán ágazati politikai megközelítés nem 
tudna biztosítani.

Mindezek fényében az előadó üdvözli az EU új európai beruházási tervét, amely kiegészíti 
majd a strukturális és kohéziós beruházásokat. E tekintetben a kohéziós politika pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos közös kezdeményezései, például a JEREMIE megvalósítása során 
szerezett tapasztalatok jól hasznosíthatók majd, mivel a pénzügyi eszközök felhasználásának 
növelése az új beruházási terv központi eleme. Ugyanakkor viszont le kell szögezni, hogy a 
kohéziós politika költségvetését és hosszú távú stratégiai programozását sem érintheti 
hátrányosan ez az új beruházási kezdeményezés, mivel ezzel nem csak a régiók fejlesztése, 
hanem a 2014–2020 közötti időszakban regionális fejlesztésre előirányzott, 350 milliárd eurós 
kohéziós politikai beruházások eredményessége is veszélybe kerülne. Sőt, figyelembe kell 
venni, hogy a leginkább beruházásösztönzésre szoruló régiók gyakran csekélyebb igazgatási 
és abszorpciós kapacitással rendelkeznek, így nem alkalmasak arra, hogy az új beruházási 
tervben részt vegyenek.

A kohéziós politika eredmény-, hatékonyság- és teljesítményorientáltsága
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Az eredményesség és az eredményorientáltság fokozására irányuló új intézkedések között 
megtalálható a főként az innovációra irányuló tematikus koncentráció, a digitális és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság kialakítása, az oktatás fejlesztése és a kkv-k támogatása. Az 
előadó szerint a helyi viszonyoktól függően bizonyos mértékű rugalmasságot kell biztosítani a 
régiók számára, különösen a súlyos válságra tekintettel. Folyamatosan munkálkodni kell az 
eljárások egyszerűsítésén és a bürokratikus terhek csökkentésén annak érdekében, hogy 
javuljon a hozzáférhetőség és források abszorpciója, továbbá a lehető legkevesebbszer 
forduljanak elő hibák, amelyek gyakran a bonyolult közbeszerzési és állami támogatási 
szabályokra, nem pedig a kohéziós előírásokra vezethetők vissza.

Az európai szemeszterhez és az országspecifikus ajánlásokhoz fűződő kapcsolat révén szint 
eredményesebbé tehetők a kohéziós beruházások. Ezzel összefüggésben hangsúlyozni kell, 
hogy az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepet tölt be az európai strukturális és 
beruházási alapok kötelezettségvállalásainak vagy kifizetéseinek felfüggesztését előidéző 
teljes eljárás vizsgálatában. Az előadó kéri a közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. 
cikkének (15) bekezdésének maradéktalan tiszteletben tartását, amely bekezdés értelmében 
gondoskodni kell az átláthatóságról, a Bizottságnak és a Tanácsnak pedig kellő időben 
tájékoztatnia kell Parlamentet.

Foglalkoztatás, kkv-k, ifjúság és oktatás

Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke értelmében az EU céljai között szerepel teljes 
foglalkoztatottság és a társadalmi haladás elérése, az Európa 2020 stratégia pedig annak 
elérését tűzte ki célul, hogy 2020-ra a 20–64 éves lakosság 75%-a rendelkezzen munkával. A 
kialakult válság miatt azonban ez a cél távolabbra került, mivel az Unió munkanélküliségi 
rátája 2010 eleje óta 9,5% felett van, sok tagállamban pedig még 2014-ben is meghaladta a 
15%-ot.

A fiatalok foglalkoztatási helyzete különösen aggasztó: az EU ifjúsági munkanélküliségi 
rátája 2014 második negyedévében 21,7% rúgott, tehát a felnőttek munkanélküliségi rátájának 
(9%) több mint kétszerese volt, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban ötmilliónál is több 
25 év alatti fiatal volt állástalan az EU-28 területén. Elfogadhatatlanul magas azoknak a fiatal 
(15–24 éves) európaiaknak a száma is, akik nem rendelkeznek munkahellyel, és oktatásban 
vagy képzésben sem részesülnek.

Szintén nagyon fontos, hogy a kohéziós politika a kis- és középvállalkozásokat is támogatja, 
mivel a kkv-k jelentik az uniós növekedés és foglalkoztatás hajtóerejét, tekintettel többek 
között arra, hogy a 2002–2010 közötti időszakban elért nettó foglalkoztatásnövekedés 85%-a 
nekik köszönhető. Mindezekre figyelemmel a strukturális alapok, vállalkozások 
versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program és a Horizont 2020 
keretprogram közötti szinergiákat fokozni kell a regionális szintű intelligens szakosodási 
stratégiákon keresztül.

Megvalósítási és kifizetési nehézségek

Az előadó emlékeztet arra, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet szerint a partnerségi 
megállapodásokat 2014. augusztus végéig kellett, az operatív programokat pedig legkésőbb 
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2015. január végéi kell elfogadni. Azonban egyértelműen kijelenthető, hogy késedelem 
alakult ki a programozási folyamatban, hiszen 2014 végéig mindössze alig több mint száz 
operatív programot fogadtak el. Két forgatókönyv létezik a programok elfogadására, és 
mindkettő további késedelmeket von maga után a végrehajtás megkezdése tekintetében, 
nevezetesen: i) az átviteli eljárás a 2014. december 31-ére „elfogadásra késznek” minősülő 
programok esetében, valamint ii) a 2014. évi fel nem használt előirányzatok európai 
strukturális és beruházási alapokhoz való – a többéves pénzügyi keret technikai 
felülvizsgálatával együtt járó – költségvetési átcsoportosítása a 2014. december 31-éig 
„elfogadásra nem késznek” minősülő programok esetében.

A Bizottság által előterjesztett menetrend szerint az operatív programokat az átviteli eljárás 
keretében 2015. február 15. és március 31. között fogadnák el, a költségvetési átcsoportosítás 
keretében pedig 2015. május 1. után. A Parlament komoly aggodalmának adott hangot a 
2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika végrehajtása terén felhalmozódott 
jelentős késedelmet illetően, és felhívta a figyelmet arra, hogy ez a késedelem próbára teszi a 
regionális és helyi hatóságok azon képességét, hogy hatékonyan tervezzenek, és igénybe 
vegyék az európai strukturális és beruházási alapokat a 2014-2020 közötti időszakban. Az 
előadó osztja ezeket az aggodalmakat. Ezért felkéri a Bizottságot, hogy terjessze a Parlament 
elé az operatív programok mielőbbi megvalósításának előmozdítására javasolt intézkedéseket 
és azok ütemezését.

A kohéziós politika terén a megvalósítás 2014–2020 közötti programozási időszakot érintő 
késedelmén túlmenően mintegy 25 milliárd eurós kifizetési hátralék is felhalmozódott a 2007-
2013 közötti időszakra vonatkozóan. A Bizottság ezért arra is felkérést kap, hogy fejtse ki, 
milyen hatással jár a kifizetések e késedelme az új operatív programok végrehajtásának 
elindítására nézve, és terjesszen elő megoldásokat a károk mértékének lehető legcsekélyebbre 
korlátozása érdekében.

A kohéziós politikának a fenntartható növekedést és a foglalkoztatást kellene előmozdítania, 
ezért elfogadhatatlan, hogy a késedelmes kifizetésekhez vezető kifizetési hátralék visszatérő 
problémája akadályozza a programok végrehajtását, és terheket ró a kedvezményezettek és a 
tagállamok költségvetésére. A költségvetési fegyelem nem csak azt jelenti, hogy tilos 
pazarolni a közpénzeket, hanem azt is, hogy a számlákat időben ki kell fizetni. Az előadó 
ezért úgy véli, hogy a probléma e része jelenti a legnagyobb kihívást, és egyben a 
legsürgetőbb is.

Irányítási kérdések

A kohéziós politikai erőforrásokat és ismereteket fel kell használni a hatóságok igazgatási 
kapacitásának hathatós megerősítésére, különösen helyi és regionális szinten, hogy a 
hatóságok ezáltal eredményesebben tudjanak minőségi szolgáltatásokat nyújtani a lakosság 
számára, többek között az új technológiák szélesebb körű felhasználása és az eljárások 
ésszerűsítése révén. Fontos, hogy a helyi és a regionális hatóságok segítséget kapjanak a 
források és a beruházások növelésében döntő fontossággal bíró innovatív pénzügyi 
eszközökkel, valamint a közbeszerzéssel kapcsolatosan, amelynek egyre nagyobb szerepet 
kell játszania az innovációt és a kreativitást serkentő közigazgatási eszközként.

Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a partnerségi magatartási kódex várhatóan 
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megerősíti majd a régiókon belüli programozásban való részvételt formai és tartalmi 
szempontból egyaránt, továbbá alapvető fontossággal bír a kohéziós politika hatásainak 
fokozása és eredményeinek megszilárdítása terén.

Területi dimenzió

A hatodik kohéziós jelentés nem ragadta meg az alkalmat arra, hogy kifejtse a határon átnyúló 
együttműködésben rejlő problémákat és –ami még fontosabb – lehetőségeket. E területről 
csak futólag tesz említést, az itt elért eredményeket egyáltalán nem mutatja be. Emellett 
néhány kivételtől eltekintve a minőségi szempontok is teljesen hiányoznak, holott a szöveg 
elegendő lehetőséget kínált ezek ismertetésére (lásd a keretes írásokat az egyes 
témakörökről/területekről, például a városokról, a tengeri és a legkülső régiókról). A 
témakörökkel és a minőséggel kapcsolatosan megjegyzendő még, hogy a transznacionális 
szempontok gazdagíthatták volna több fejezet tartalmát is, például az infrastruktúrát, a 
munkaerőpiacot, munkavállalói mobilitást, a környezetvédelmet, a vízhasználatot és a 
szennyvízelvezetést, a hulladékgazdálkodást, az egészségügyet, a kutatás és fejlesztést, az 
idegenforgalmat, a közszolgáltatásokat és a kormányzást illetően. Ezeken a területeken 
figyelemre méltó transznacionális tényezők és lehetőségek fedezhetők fel. Az előadó úgy véli, 
hogy az európai területi együttműködés nagymértékben előmozdíthatja az európai integrációt. 

Végül, de nem utolsó sorban e megfontolások kapcsolódnak az európai területi 
együttműködést és az európai területi együttműködési csoportosulás eszközét érintő 
kérdésekhez. Különösen az európai területi együttműködés határon átnyúló együttműködési 
alkotóeleme van hatással a határon átnyúló régiók kohéziójára. Az előadó azért azt javasolja, 
hogy a kohéziós jelentés a jövőben a határon átnyúló európai régiók kohéziójának 
értékelésével is foglalkozzon, ezért tartalmazza többek között e régiók legjelentősebb 
problémáinak elemzését, valamint a határon átnyúló együttműködésre irányuló operatív 
programok hatásainak felmérését. Ez utóbbi eszközre nagyobb figyelmet kell fordítani nem 
utolsósorban azért, mert előmozdítja a különböző tagállamok hatóságai közötti 
együttműködést, segíti tapasztalataik összegyűjtését, és hozzájárul olyan igazgatási rendszer 
kialakításához, amelyben egyre inkább a közös értékek és működési módszerek képezik. 
Ezzel összefüggésben a kohéziós politika külső dimenzióját is figyelembe kell venni.

Kohéziós politika hosszú távon

Az előadó külön figyelmet kíván szentelni a kohéziós politika 2020 utáni jövőjének. 
Tekintettel arra, hogy a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politika 
megvalósítása épp csak elkezdődött, de máris problémák övezik a programok késői 
elfogadása miatt, különösen ügyelni kell a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós 
politika megfelelő megvalósítására. Mindazonáltal nem szabad megfeledkezni arról, hogy 
2019-ben egyszerre több fontos kérdéssel is foglalkozni kell: az akkor újonnan választott 
Parlament és a felálló új Bizottság napirendjén szerepel majd többek között az Európa 2020 
stratégia lezárása, a majdani új többéves pénzügyi keret és a 2020 utáni időszakban a kohéziós 
politikára vonatkozó új jogszabályok kidolgozása is. A rendkívül szűkös időkeretre 
figyelemmel az előadó arra buzdít, hogy már most kezdjünk el gondolkodni a 2020 utáni 
kohéziós politikáról, amelynek középpontjába a közösségeket és a polgárokat kell 
helyeznünk, hogy az egyéni jóllét biztosításával gondoskodhassunk a közös jólétről.


