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RÖVID INDOKOLÁS

Jogi háttér

A Bizottság az Európai Regionális és Fejlesztési Alapra (ERFA), az Európai Szociális Alapra 
(ESZA) és a Kohéziós Alapokra vonatkozó általános rendelkezésekkel kapcsolatos javaslata 
képezi a strukturális alapok reformjának általános alapját. A „kohéziós törvénycsomag” az 
Európai Regionális és Fejlesztési Alapra (ERFA) vonatkozó rendeletből1, az Európai 
Szociális Alapra (ESZA) vonatkozó rendeletből2, a Kohéziós Alapra vonatkozó rendeletből3, 
valamint egy, a határokon átnyúló hatóság számára a kooperációs programok kezelésére 
szolgáló keretet megteremtő rendeletből4 áll.

2004 februárjában, a Bizottság két javaslatot terjesztett elő, amely nagyigényű kohéziós 
politikát céloz meg a 27 vagy még több tagra bővített unió esetében. Először is, a 2007 és 
2013 közötti időszakra nézve a 27 tagállamból álló, bővített Európai Unió pénzügyi 
perspektíváira vonatkozó javaslatban [COM(2004)0101], 336,1 milliárd eurós előirányzatot 
(ami a javasolt egyes vidék- és halászatfejlesztési eszközökhöz történő átutalás előtt 373,9 
milliárd euróval egyenlő) javasoltak a megreformált kohéziós politika három prioritásának 
támogatása során. Másodsorban, a Harmadik kohéziós jelentés [COM(2004)0107] javaslatot 
terjesztett elő a kohéziós politika keretében megvalósuló, új generációs programok számára 
szolgáló prioritásokról és kibocsátó rendszerről, a 2007 és 2013 közötti időszakra.

Az ERFA-ra, az ESZA-ra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezésekkel 
kapcsolatos javaslat egyrészt különbséget tesz az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap között, 
másrészt támogatást nyújt a halászterületeknek, a mezőgazdaságnak és a 
környezetvédelemnek, mégpedig a „természeti erőforrások megőrzése és kezelése” 
érdekében. Ennek megfelelően a Bizottság javasolta, hogy 2007 és 2013 között, a 
halászterületeknek nyújtott támogatás koncentrálódjon az új Európai Halászati Alapra (EHA), 
amely a jelenlegi Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközt (HOPE) követi majd. Így, az EHA-
tól kapott halászati finanszírozást külön költségvetési fejezet alá különítenék el. A Bizottság a 
közös halászati politika esetében 7,6 milliárd eurós költséggel számol, amiből 4,963 
milliárdot tennének félre az EHA számára.

Az új kohéziós politika kihívásai

A kohéziós politikával kapcsolatos rendeletek felülvizsgálásának szükségességét részben azok 
az óriási kihívások eredményezik, amelyek a bővítésből következnek. A bővítésnek el nem 
hanyagolható hatása lesz a konvergencia-célkitűzéshez tartozó intézkedések céljának 
kiválasztására, amelynek esetében továbbra is az EU átlag 75%-a alatti lesz az egy főre 
vetített GDP küszöbértéke. A Harmadik kohéziós jelentésnek megfelelően, az új tagállamok 
lakosságának mintegy 92%-a él olyan régiókban, ahol az EU-25 átlagának 75%-a alatt van az 
egy főre jutó GDP. Ennek pedig hatása lesz arra a 18 régióra, ahol a bővítés előtt az EU GDP-

  
1 COM(2004)0495.
2 COM(2004)0492.
3 COM(2004)0494.
4 COM(2004)0496.
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jének 75%-a alatt volt az egy főre jutó GDP, amely régiók így nem lesznek már a 
konvergencia-célkitűzés küszöbértéke alatt. A Bizottság olyan átmeneti mechanizmust 
javasolt, amelynek révén a szóban forgó „statisztikailag érintett” területek 2013 végéig a 
konvergencia-célkitűzés alá tartoznak.

A bővítés izgalmas lehetőség az Unió egésze számára, de miután – a 10 új tagállam 
csatlakozásának közvetlen eredményeként – adott a 12,5%-os csökkenés az Unió átlag-GDP-
jében, nyilvánvaló, hogy az új kohéziós politika számára kínálkozó kihívásnak sürgősen és 
hathatósan kell megbirkóznia az EU-25-ön belül fennálló jelentős társadalmi és gazdasági 
aránytalanságokkal.

Irány a stratégiai megközelítés

A Bizottság, annak érdekében, hogy a leendő kohéziós politika kihívásainak megfeleljen, egy 
a stratégiai megközelítésen alapuló, új architektúrát javasol, amely – miközben a lisszaboni és 
gothenburgi napirendeket maradéktalanul figyelembe veszik – oly módon ésszerűsíti a 
kohéziós politikát, hogy meghatározza annak prioritásait, koordinációt biztosít a gazdasági és 
társadalmi kormányzás rendszerével, egyszersmind lehetővé teszi az elért fejlődés rendszeres 
és nyitott áttekintését is. Ennélfogva a Bizottság javasolja, hogy a Tanács – a Bizottság 
javaslata alapján a Parlamenttel történt konzultációt követően – fogadjon el egy a tagállamok 
és régiók számára egyértelmű prioritásokat meghatározó, általános stratégiai okmányt. A 
Bizottság éves jelentést tenne közzé, amelyben a tagállamok elért haladásáról szóló éves 
jelentéseket összegezné.

A programok prioritási témakörei a kohéziós politika három új célkitűzésének körében 
volnának megtalálhatók: konvergencia, regionális versenyképesség és foglalkoztatás, 
valamint a területi együttműködés. A mindhárom célkitűzésre javasolt költségvetés 336,1 
milliárd € lenne (az EU GNI-jének (bruttó nemzeti jövedelmének) 0,41). 

A konvergencia-célkitűzés körébe tartoznának az ERFA, az ESZA, a Kohéziós Alap 
regionális és nemzeti programjai, beleértve egy a legkülső régiók számára szolgáló, 
különleges programot és e célkitűzés költségvetése 264 milliárd € volna (78,5%). A regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzése az ERFA regionális programjaiból, az ESZA 
nemzeti programjaiból állna és ennek a célkitűzésnek a költségvetése 57,9 milliárd € volna 
(17,2%). A területi együttműködési célkitűzés a határokon átnyúló és transznacionális 
programokra, valamint az ERFA-tól kiinduló hálózatba szerveződésre vonatkozna, 13,2 
milliárd €-s költségvetéssel(3,94%). 

Az irányítási rendszer leegyszerűsítése és a felelősségnek a tagállamokban, régiókban és a 
helyi hatóságoknál lévő partnerek felé történő, nagyobb mérvű decentralizációja a reform 
leginkább nagyra törő céljai között van. A programozást úgy egyszerűsítenék le, hogy 
módosítják a különböző szereplők szerepkörét: a Tanács olyan stratégiai iránymutatást 
fogadna el, amelynek alapján a tagállamok a Bizottsággal megtárgyalandó, stratégiai nemzeti 
keretokmányokat készítenének elő. A Bizottság ezután nemzeti és regionális programokat 
fogadna el minden egyes tagállam esetében, de kizárólag prioritásszinten határozná meg a 
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programokat. A program elkészítésének leegyszerűsítését elősegítené, hogy az ERFA és az 
ESZA leendő intervenciói kizárólag programonként egy alappal működnének, szemben a
jelenlegi többalapos programokkal. A programok finanszírozása közvetlenül kapcsolódna az 
egyes alapok fő intervenciós területéhez.

Jogosultság és a halászati ágazat

A Bizottság javasolja, hogy a kohéziós politikának szentelt pénzforrásokat a tagállamok 
között oly módon osszák fel, hogy a „konvergencia” prioritására vonatkozó, a berlini Tanács 
(1999) idején alkalmazott, objektív célkitűzéseken alapuló módszert alkalmaznának (az egy 
főre eső GDP a közösségi GDP 75%-a alatt), viszont – ideiglenesen – figyelembe vennék a 
bővítés statisztikai hatását. Továbbá a Bizottság javasolja, hogy a „regionális versenyképesség 
és foglalkoztatás” célkitűzésére szánt erőforrásokat a Közösség gazdasági, társadalmi és 
területi kritériumai alapján osszák fel a tagállamok között. Ami pedig a harmadik célkitűzést 
illeti, az erőforrásokat a támogatható régiókban élő népesség, valamint az érintett tagállamok 
teljes népessége szerint osztanák fel.

Mivel a halászatra szánt pénzforrások nagy hányada az EHA-hoz kerül, a strukturális alapok 
szerepe az lesz, hogy kiegészítse az EHA-t. A javaslat 3(3) cikkének megfelelően, az Alapok 
által nyújtott segítség a halászattól függő területeknek a hagyományos tevékenységektől 
történő, gazdasági diverzifikációját támogatja. Azonban, a halászati ágazatban jelentkező 
társadalmi-gazdasági problémák – amelyeket gyakran a közös halászati politika 
mechanizmusai, valamint a készletek kimerülése eredményez – szembetűnő természetét 
figyelembe kell venni a kohéziós politika intervenciós kritériumainak alkalmazásakor. A 
halászati ágazat még néhány, viszonylag gazdag országban is ideiglenes válságokat 
tapasztalhat. Továbbá, a Bizottság javaslatának megfelelően, konkrét és egyenlő figyelmet 
kell szentelni az Unió legkülső régióira jellemző, specifikus területi sajátosságoknak, az Unió 
távoli északi területein található, ritkán lakott részeknek, valamint bizonyos szigeteknek, 
hegyes területeknek és az Unió határterületeinek.

Az Európai Parlamentet felkérték, hogy adja hozzájárulását ehhez a javaslathoz, ami annyit 
jelent, hogy módosításokat nem javasolhat. Azonban, annak érdekében, hogy a szerepet, 
amelyet a strukturális alapok az EHA támogatása során játszhatnak, hangsúlyozni lehessen, az 
Önök előadója javasolja, hogy – kifejezetten a hagyományos tevékenységekkel való felhagyás 
révén érintett területek szerkezetátalakításának támogatására – vezessék be a „regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás” fogalmát. Ennek célja tükrözni azt a tényt, hogy a Közös 
Halászati Politika keretében vállalt védelmi intézkedések egyformán komolyan érinthessék a 
halászati közösségeket a konvergencia-célkitűzés területein belül, illetve azon kívül is. Ilyen 
helyzetben az Önök előadója úgy érzi, hogy a strukturális alapoknak jelentős szerepe lehet az 
EHA által gyakorolt hatás támogatásában.

Következtetések

Az előadó általában üdvözli a kohéziós politika stratégiai reformját, ami – úgy tűnik –
ésszerűsítést és átláthatóságot hoz a strukturális alapok szervezésébe és igénybevételébe. Az 
előadó ugyanakkor egyetért a Bizottsággal, ami a felelősség a tagállamokban, régiókban és 
helyi hatóságoknál található partnerek felé történő, további decentralizációjának 
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szükségességét illeti. Egyrészről, az előadó nincs meggyőződve arról, hogy az irányítás 
leegyszerűsítése – miközben megpróbálja a strukturális alapokat a legszerényebb 
közigazgatási erőforrásaikkal kihasználni – csökkenteni is fogja azokat a közigazgatási 
problémákat, amelyekkel különösen a legszegényebb régiók szembesülnek.

Ami az Európai Halászati Alapnak a strukturális alapoktól való megkülönböztetését, valamint 
a halászterületek strukturális finanszírozásának főként az EHA-ba történő áthelyezését illeti, 
mindez – úgy tűnik – jó kiindulási alapot képez az erőforrások hatékonyabb kihasználására, 
ugyanakkor pedig növeli a finanszírozás átláthatóságát is. A halászati ágazat 
szerkezetátalakítási igényeit kísérő intézkedéseket csakúgy, mint azokat, amelyek az azokon a 
területeken tapasztalható munka- és életkörülmények javítását célozzák, ahol a halászterületek 
továbbra is jelentős szerepet játszanak, az EHA fogja finanszírozni. Ezenkívül, a strukturális 
alapok támogatnák a vidéki gazdaság, valamint a halászattól függő területek 
megkülönböztetését a hagyományos tevékenységektől. Ez pedig egyértelművé teszi a 
feladatokat, valamint a halászati tevékenységre hatást gyakorló, különböző alapok kiegészítő 
szerepét, viszont nem lesz káros hatása a jelenleg a strukturális alapok révén – beleértve az 
HOPE-t is – a halászterületek számára rendelkezésre álló, általános finanszírozási szintre. 


