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RÖVID INDOKOLÁS

A kohéziós politika a legfőbb beruházási eszköz az Európa 2020 stratégiában szereplő uniós 
prioritások támogatása terén. Az európai területi együttműködés a kohéziós politika egyik 
célkitűzése, amely keretet biztosít a közös fellépések végrehajtására és a szakpolitikai 
tapasztalatcserére a különböző tagállamok nemzeti, regionális és helyi szereplői, vagy a 
szomszédos nem uniós régiók között. Ez annál inkább fontos, mivel a tagállamok és régiók 
előtt álló kihívások egyre gyakrabban lépik át a nemzeti és regionális határokat, és közös, 
együttműködésen alapuló fellépést követelnek meg a megfelelő területi szinten. Az európai 
területi együttműködés is jelentős mértékben hozzájárul a Lisszaboni Szerződés területi 
kohéziós célkitűzésének előmozdításához. 

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy külön jogalap jöjjön 
létre az ERFA-nak (Európai Regionális Fejlesztési Alap) az európai területi 
együttműködéshez való hozzájárulására. Ez megfelel az Európai Parlament kérésének, és 
biztosítja az európai területi együttműködés sajátosságának – különösen több országot érintő 
vetületben történő – jobb kezelését.

Az Európai Bizottság javaslata szerint az európai területi együttműködés 3 típusú 
együttműködést támogatna: határokon átnyúló, transznacionális és régiók közötti 
együttműködést. A transznacionális együttműködés különösen értékes lenne az EU területi 
kohéziójának, valamint a makrorégiók és a tengeri medencék tekintetében a közelmúltban 
elindított stratégiák megerősítése szempontjából. Az uniós régiók (és szükség esetén 
harmadik országok régiói) közötti régióközi együttműködés célja a kohéziós politika 
végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok cseréjének megerősítése, különösen a bevált 
gyakorlatok terjesztése révén.

A harmadik országok régióival való, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) 
vagy az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) által lefedett együttműködés esetén az 
ENI-ből és az IPA-ból származó finanszírozást az ERFA kiegészítené. Fontos azonban, hogy 
ezeknek az elmúlt években néha akadozó programoknak a futása problémamentesen 
megvalósuljon. 

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a kohéziós politikára szánt teljes keretösszeg 2011-
es változatlan árakon számítva 11,7 milliárd eurót kitevő 3,48%-át irányozzák elő az európai 
területi együttműködésre. Ez emelkedést jelent az aktuális programozási időszakhoz képest. 

Milliárd EUR, 2011. évi 
változatlan árakon

Többéves 
pénzügyi keret:

2007-2013

Biz. javaslat
Többéves pénzügyi 

keret: 2014–2020
Változás (%)

Konvergenciarégiók
ERFA + ESZA

202,9 162,6 - 20 %

2007–2013: régiók kivonása 
(konvergencia) + régiók 

bevezetése (versenyképesség)/ 

25,9 38,9 +50 %
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2014–2020: átmeneti régiók
(ERFA + ESZA)

Versenyképességi régiók / 
Fejlettebb régiók 
(ERFA + ESZA)

44,3 53,1 + 20 %

Területi együttműködés
(ERFA)

8,9 11,7 +31 %

Kohéziós Alap 71 68,7 - 3 %
Legkülső és gyéren lakott 
régióknak jutatott külön 

források
(ERFA) 

0,9

ÖSSZESEN 354 336 -5,3 %

Az előadó üdvözli a javasolt növelést. Ez azonban a kohéziós politikára szánt teljes 
keretösszegről folytatott tárgyalások végeredményétől függ, és a jogalkotási javaslat 4. 
cikkében említett 3,48% csak jelzés a költségvetési hatóság számára. Az összeg nem 
rögzíthető, amíg a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet 
megállapító rendeletről szóló javaslatról megállapodás nem születik. Emellett az előadó ki 
szeretné emelni az Európai Parlament 2011. június 8-i állásfoglalásában kifejtett azon 
meggyőződését, hogy „a következő többéves pénzügyi terv forrásait legalább 5%-kal kell 
növelni” a 2013-as szinthez képest, és hogy „a jelenlegi programozási időszakban a kohéziós 
politikára szánt összegeket a következő időszakban legalább fenn kell tartani”, ami úgy tűnik, 
nem valósul meg.

Ezenkívül az előadó üdvözli a Bizottság egyszerűsítésre irányuló erőfeszítéseit, különösen az 
átalányösszegek fizetése révén megvalósuló egyszerűsített pénzügyi eljárásokat. Az előadó 
kiemeli továbbá, hogy az európai területi együttműködés egyszerűsítésére irányuló 
erőfeszítések különösen fontosak mind uniós, mind nemzeti szinten a több országra kiterjedő 
dimenzió miatt. Előfordulhat, hogy a kedvezményezetteknek uniós, egy vagy több 
tagállambeli, és adott esetben harmadik országbeli különböző szabályokat kell 
végrehajtaniuk. Az előadó emlékezteti a tagállamokat, hogy feltétlenül el kell kerülni az 
általuk hozott szabályok és az uniós szabályok közötti ellentmondásokat és 
következetlenségeket, és el kell kerülni, hogy a kedvezményezettek adminisztratív terhei 
növekedjenek. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és az átláthatóság szintén 
kulcsfontosságú.

Végül az előadó kiemeli, hogy az európai területi együttműködés sajátosságai és összetettsége 
miatt az Európai Bizottság a kötelezettségvállalások visszavonása tekintetében kivételesen az 
n+3 szabály alkalmazását javasolja.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a jogalkotási 
javaslatban meghatározott pénzügyi 
keretösszeg mindössze jelzésként szolgál a 
jogalkotó hatóság számára, és nem 
rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020 
közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretet megállapító rendeletre irányuló 
javaslatról megállapodás nem születik;

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1b. emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című, 2011. június 8-i 
állásfoglalására1; megismétli, hogy 
elegendő kiegészítő forrást kell biztosítani 
a következő többéves pénzügyi keretben 
ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja 
meglévő politikai prioritásait és a 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott új 
feladatait, valamint hogy előre nem 
látható események esetén válaszlépéseket 
tudjon tenni; rámutat arra, hogy még ha 
legalább 5%-kal emelnénk is a 2013-as 
szinthez képest a következő többéves 
pénzügyi terv forrásainak szintjét, ez csak 
korlátozott mértékben járulna hozzá az 
elfogadott uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások megvalósításához, 
illetve az uniós szolidaritás elvéhez; 
felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben 
nem osztja ezt a megközelítést, határozza 
meg egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
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egészében elvetni annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott;
_______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1b. emlékeztet különösen arra, hogy 
ugyanebben az állásfoglalásban az 
Európai Parlament hangsúlyozza, hogy 
„a sikeres, megerősített kohéziós politika 
megfelelő finanszírozást igényel”, és arra 
a következtetésre jut, hogy „a jelenlegi 
programozási időszakban arra szánt 
összegeket a következő időszakban 
legalább fenn kell tartani”;

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az Európai Parlament 2011. június 8-
i, „Befektetés a jövőbe: új többéves 
pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért” 
című állásfoglalásában hangsúlyozta, 
„hogy a kohéziós politika európai 
hozzáadott értéke vitathatatlan, mivel ez a 
politika a növekedés és 
munkahelyteremtés biztosítására szolgáló, 
jól kialakult mechanizmust képez, és az 
egyik legfontosabb, legláthatóbb és 
legsikeresebb uniós politika már évtizedek 
óta”. Az Európai Parlament ugyanakkor 
kiemeli, hogy egy modern kohéziós 
politikának számos strukturális reformot 
meg kell valósítania, különösen az 
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egyszerűsítés területén, választ kell adnia 
az Unió előtt álló fő kihívásokra, és elő 
kell mozdítania szinergiák kialakítását 
egyéb szakpolitikákkal és gyakorlati 
eszközökkel. Az Európai Parlament 
hangot adott annak a meggyőződésének 
is, hogy az uniós kohéziós politikának az 
egész Unióra kiterjedő olyan politikának 
kell maradnia, amely valamennyi uniós 
régió számára hozzáférést ad az 
erőforrásokhoz, tapasztalatokhoz és 
segítségnyújtáshoz.

Indokolás

Az Európai Parlament „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalásának 
64. bekezdése.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) 2011. június 8-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament emlékeztetett továbbá
arra, hogy a kohéziós politikának 
nagyobb lett a jelentősége a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépésével és a területi 
kohézió abban történő rögzítésével, és 
ezzel összefüggésben úgy vélte, hogy a 
területi együttműködés valamennyi 
formája (határokon átnyúló,
transznacionális, régiók közötti) erősítést 
igényel, továbbá hangsúlyozta, hogy a 
makroregionális együttműködéssel és 
stratégiákkal is foglalkozni kell;

Indokolás

Az Európai Parlament „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalásának 
65. bekezdése.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós kohéziós politika hozzáadott 
értékének növelése érdekében az egyedi 
rendelkezések jelentős egyszerűsítéseket 
eredményeznek minden érintett szinten: a 
kedvezményezettek, a programhatóságok, a 
részt vevő tagállamok és harmadik 
országok, valamint a Bizottság szintjén.

(3) Az uniós kohéziós politika hozzáadott 
értékének általánosságban történő
növelése és az európai területi 
együttműködés több országra kiterjedő 
jellegének figyelembe vétele érdekében az 
egyedi rendelkezések jelentős 
egyszerűsítéseket eredményeznek minden 
érintett szinten: a kedvezményezettek, a 
programhatóságok, a részt vevő tagállamok 
és harmadik országok, valamint a Bizottság 
szintjén, mivel előfordulhat, hogy a 
kedvezményezetteknek uniós, egy vagy 
több tagállambeli, és adott esetben 
harmadik országbeli különböző 
szabályokat kell végrehajtaniuk. Külön 
figyelmet kell fordítani arra, hogy 
feltétlenül elkerüljék az e különböző 
szabályok közötti következetlenségeket és 
az adminisztratív terhek növekedését.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Meg kell határozni a támogatásra 
jogosult régiók és térségek kijelölésének 
objektív kritériumait. Ebből a célból 
indokolt, hogy a jogosult régiók és térségek 
uniós szinten történő meghatározása a 
régiók közös osztályozási rendszerén 
alapuljon, amelyet a statisztikai célú 
területi egységek nómenklatúrájának
(NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 
26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet állapított meg.

(8) Meg kell határozni a támogatásra 
jogosult régiók és térségek kijelölésének 
objektív és átlátható kritériumait. Ebből a 
célból indokolt, hogy a jogosult régiók és 
térségek uniós szinten történő 
meghatározása a régiók közös osztályozási 
rendszerén alapuljon, amelyet a statisztikai 
célú területi egységek nómenklatúrájának
(NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 
26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet állapított meg.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tematikus célkitűzések választékát 
korlátozni kell a kohéziós politika 
hatásának maximalizálása érdekben az 
egész Unióban. Ugyanakkor a régiók 
közötti együttműködés keretében történő 
koncentrációnak az egyes műveletek 
céljában kell tükröződnie, nem pedig a 
tematikus célkitűzések számának 
korlátozásában, hogy a régiók közötti 
együttműködés a lehető leghasznosabb 
legyen a kohéziós politika 
hatékonyságának megerősítésére a 
növekedés és munkahelyteremtés 
érdekében végzett beruházások és az 
európai területi együttműködési célok 
keretében.

(16) A tematikus célkitűzések választékát 
korlátozni kell a kohéziós politika 
hatásának maximalizálása érdekben az 
egész Unióban. Ugyanakkor a régiók 
közötti együttműködés keretében történő 
koncentrációnak az egyes műveletek 
céljában kell tükröződnie, nem pedig a 
tematikus célkitűzések számának 
korlátozásában, hogy a régiók közötti 
együttműködés a lehető leghasznosabb 
legyen a kohéziós politika 
hatékonyságának megerősítésére a 
növekedés és munkahelyteremtés 
érdekében végzett beruházások és az 
európai területi együttműködési célok 
keretében. A kifizetések végrehajtásának 
és minőségének javítását a program 
célkitűzéseinek elérése érdekében 
irányadó elvnek kell tekinteni, 
ugyanakkor biztosítani kell a pénzügyi 
erőforrások optimális felhasználását.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az egynél több tagállam részvétele 
miatt a(z) […]/2012/EU rendeletben 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
meghatározott általános szabály, mely 
szerint minden egyes tagállam saját 
nemzeti támogathatósági szabályait fogadja 
el, nem felel meg az európai területi 
együttműködési célnak. A 2007–13-as
programozási időszak tapasztalatai alapján 

(25) Az egynél több tagállam részvétele 
miatt a(z) […]/2012/EU rendeletben 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
meghatározott általános szabály, mely 
szerint minden egyes tagállam saját 
nemzeti támogathatósági szabályait fogadja 
el, nem felel meg az európai területi 
együttműködési célnak. A 2007–2013-as
programozási időszak tapasztalatai alapján 
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ki kell alakítani a támogathatósági 
szabályok egyértelmű hierarchiáját, 
amelynek határozottan a közös 
támogathatósági szabályok megalkotása 
felé kell mutatnia.

ki kell alakítani a támogathatósági 
szabályok egyértelmű hierarchiáját, 
amelynek határozottan a közös 
támogathatósági szabályok megalkotása 
felé kell mutatnia, és el kell kerülni az 
ellentmondásokat és a 
következetlenségeket [az Unió éves 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról] szóló .../2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet és a 
nemzeti szabályok között.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 55–61. 
cikkében, a(z) […]/2012/EU rendeletben 
[ERFA], az e rendeletben, az említett 
rendeletek alapján, illetve a 
monitoringbizottság által megállapított 
támogathatósági szabályok által nem 
szabályozott kérdésekben azon ország 
nemzeti szabályai az irányadók, amelyben 
a költség felmerült.

(3) A(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 55–61. 
cikkében, a(z) […]/2012/EU rendeletben 
[ERFA], [az Unió éves költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról] 
szóló .../2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben vagy az e rendeletben 
az említett rendeletek alapján, illetve a 
monitoringbizottság által megállapított 
támogathatósági szabályok által nem 
szabályozott kérdésekben azon ország 
nemzeti szabályai az irányadók, amelyben 
a költség felmerült, és ezek nem lehetnek 
ellentétesek az uniós szabályokkal, illetve 
nem róhatnak aránytalan adminisztratív 
terhet a kedvezményezettre.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttműködési programban részt 
vevő tagállamok a(z) […]/2012/EU 

(1) Az együttműködési programban részt 
vevő tagállamok a(z) […]/2012/EU 
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rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 113. cikke (1) és (2) bekezdése 
alkalmazásában egyetlen irányító hatóságot 
és az említett rendelet 113. cikke (4) 
bekezdésének alkalmazásában egyetlen 
ellenőrző hatóságot jelölnek ki, amelynek 
ugyanabban a tagállamban kell működnie.

rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 113. cikke (1) és (2) bekezdése 
alkalmazásában egyetlen irányító hatóságot 
és az említett rendelet 113. cikke (4) 
bekezdésének alkalmazásában egyetlen 
ellenőrző hatóságot akkreditálnak, 
amelynek ugyanabban a tagállamban kell 
működnie.
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