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A saját kezdeményezésű jelentés célja és hatálya

Ez a munkadokumentum „Az Európai Unió tagállamainak a kohéziós politika új tervezési 
időszakának hatékony és időbeni elindítására való felkészültsége” című saját kezdeményezésű 
jelentésről szóló vita alapjául szolgál. 

A Regionális Fejlesztési Bizottság keretében szakértőkkel folytatott, szeptember 23-i 
megbeszélés a jelentés megszövegezésével kapcsolatos előkészületek részét képezi. Az 
előadó találkozón vett részt a Bizottsággal, a Régiók Bizottságával és találkozni kíván a 
tagállamok képviselőivel is. Feljegyzés is készül, amely révén a különböző tagállamok be 
tudnak majd számolni arról, hogy hol tartanak az új kohéziós politika végrehajtásának 
előkészítésében. Az első ötletcseréket követően készül majd el a jelentéstervezet.

Az említett megbeszéléssel összefüggésben az előadó szeretné felkérni a Regionális 
Fejlesztési Bizottság tagállamait és a tárgyban érdekelt külső feleket arra, hogy járuljanak 
hozzá a saját kezdeményezésű jelentés előkészítéséhez. Az előadó a témáról folytatott 
megbeszélés alapján tesz majd ajánlásokat a végleges jelentésben.

Ez a munkadokumentum a saját kezdeményezésű jelentés központi témáját körvonalazza, és 
kiemel néhány olyan kérdést, amelyek további megbeszélések tárgyát képezik. 

Előzmények

Az Európai Unió nagy gazdasági és társadalmi kihívásokkal néz szembe – a tagállamok és a 
régiók gazdaságaik pályára állításával és a válságból való kilábalás nehézségeivel küzdenek. 
A gazdasági bizonytalanság közepette a kohéziós politikai támogatások nagymértékben 
hozzájárulhatnak a tagállamok és a régiók számára a munkahelyteremtés, a versenyképesség 
javítása és fenntartható növekedés ösztönzése érdekében nyújtott segítséghez. 

A kohéziós politika hatékonyan teljesítette azt a célját, amely az Unió régiói közötti 
egyenlőtlenségeknek az európai integrációnak a korábbi programozási időszakokban az 
infrastruktúrába, a munkahelyteremtésbe és az üzleti vállalkozásokba történő beruházás általi 
előmozdítása révén történő felszámolására irányult. 

A kohéziós politika reformja

A folyamatban lévő reform a kohéziós politikának az EU fő, a stabil és inkluzív növekedés 
megteremtésére szolgáló közberuházási politikájaként betöltött szerepe megerősítésére 
irányult. 

A kohéziós politika az EU hosszú távú költségvetéséhez, a hét évre szóló többéves pénzügyi 
kerethez igazodik. A 2013-ban végéhez érő aktuális többéves pénzügyi kerettel és a 2014–
2020-ra szóló, már majdnem elfogadott új kerettel a kohéziós politikára vonatkozó szabályok 
is megújulnak. 

A litván elnökség megerősítette azt a kötelezettségvállalását, hogy a lehető leghamarabb 
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lezárják a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó jogalkotási csomaggal foglalkozó 
tárgyalásokat, és ezért remélhető, hogy az európai parlamenti szavazásra 2013 őszén sor 
kerülhet. Ezt követően az Európai Bizottság nemzeti partnerségi megállapodásokat és operatív 
programokat fogadhat el, hogy a lehető leghamarabb forrásokat lehessen elkülöníteni.

A Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti tárgyalások számos – e munkadokumentumban 
ismertetett – változást idéztek elő a jövőbeni kohéziós politikával kapcsolatos jogalkotást 
illetően. A Parlament sikerrel tárgyalta meg a csomag több fontos, kedvező irányú 
módosítását, például a tervezés és a végrehajtás szakaszában való nagyobb helyi és regionális 
részvételt, a nagyobb rugalmasságot és a környezetvédelmi kérdések hangsúlyozását. 

Fontos megvitatandó témák 

Jelenleg egyértelműen látszik, hogy a tagállamok nagyon különböző szakaszokban tartanak: 
némelyikük nagyon jó előrehaladást ért el, és már a közeljövőben a Bizottság elé tudja 
terjeszteni partnerségi megállapodásait és operatív programjait, míg mások jókora 
lemaradással küzdenek a folyamatot illetően.

Ennek számtalan oka lehet. Ha a tagállamok előkészületei előrehaladott állapotban vannak, 
akkor a jelentéstervezet azt vizsgálja meg, hogy melyek azok a megvalósult struktúrák, 
amelyek lehetővé tették számukra ennek az állapotnak az elérését. Azon tagállamok esetében, 
amelyeknél lassabb az előrehaladás, a jelentéstervezet azokra a szűk keresztmetszetekre és 
problémákra összpontosít, amelyekkel az érintett adminisztrációk szembesülnek. 

Számos olyan tényező van, amely magyarázatul szolgálhat az elért előrehaladás mértékére, és 
a jelentéstervezet ezek némelyikére is kitér majd, így például a következőkre:

A 2007–2013-as programozási időszak tanulságai

A 2014–2020-as programozási időszakban a tagállamok az előző programozási időszak 
sikereire igyekeznek majd hagyatkozni, és foglalkozni fognak az általuk tapasztalt hibákkal és 
nehézségekkel is. A tagállamok elvégezték az előző program elemzését, és ennek eredményei 
alakítják majd az előkészítés szakaszait. Valószínű, hogy egyes tagállamok az előző 
finanszírozási időszakra jellemzőhöz képest nagyon eltérő megközelítést alkalmaznak, ez 
pedig késedelemhez vezethet a partnerségi megállapodások és az operatív programok 
benyújtása tekintetében.

Adminisztratív struktúra

A méret, az adminisztratív kapacitás és a szervezeti struktúra eltérő lehet a különböző 
tagállamok esetében. Míg a helyi és regionális szereplők számos tagállamban nagy 
befolyással lehetnek az előkészületi munkálatokra, előfordulhat, hogy más országok esetében 
korlátozott kapacitások állnak rendelkezésre szubnacionális szinten. Előfordulhat, hogy egyes 
tagállamok a kifejezetten a kohéziós politika következő időszakával foglalkozó politikai 
bizottságot vagy testületet állítanak fel. 

Az egyes tagállamokra jellemző politikai környezet vagy gazdasági helyzet
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A nehéz gazdasági körülmények vagy a kihívást jelentő politikai változások befolyást 
gyakorolnak az egyes tagállamok által elért előrehaladásra. A politikai és gazdasági 
nehézségek a prioritások megváltozását idézhetik elő, valamint azt eredményezhetik, hogy a 
kohéziós politika sok országban még fontosabb beruházási eszközzé válik.

A lentről felfelé vagy a felülről lefelé építkezés szerinti megközelítés

Annak, hogy az új rendeletekben nagyobb hangsúlyt kap a partnerség, az a célja, hogy 
javuljon a kohéziós politika hatékonysága és átfogó eredménye. Egyes tagállamok a lentről 
felfelé építkezés szerinti, a szubnacionális szereplők számottevő részvételével járó 
megközelítést alkalmazzák, míg mások a nemzeti stratégiákat is magába foglaló, felülről 
lefelé építkezés szerinti megközelítést részesítik előnyben. 

A közös rendelkezéseket megállapító rendelet 

A 2013–2020-as időszakra vonatkozó rendelet határozottabb és integráltabb megközelítést 
képvisel a kohéziós politika finanszírozását illetően, ami örvendetes előrelépést jelent. A 
nagyobb integráció közelebb viszi a kohéziós politikát a polgárokhoz, ez pedig azt biztosítja, 
hogy a finanszírozás Európa hosszú távú szociális és gazdasági kihívásaira irányul. A 
finanszírozási programokkal kapcsolatos összehangoltabb megközelítés célja annak 
biztosítása, hogy a projektek nagyobb hatást érjenek el, és kézzelfogható eredményeket 
hozzanak. 

E változások megértése, illetve a változásokhoz való alkalmazkodás némi késedelmet okozhat 
a partnerségi szerződések és az operatív programok előkészítésében. 

A főbb változások például a következőket érintik:

 A közös stratégiai keret (KSK)
A KSK közös iránymutatásokat határoz meg valamennyi uniós alapra (ERFA, ESZA, 
kohéziós alap, EMVA és ETHA) az ezen alapok hatékonyságának maximalizálására 
irányuló, összefüggőbb és összehangoltabb megközelítés megteremtése érdekében.

 Egyszerűsítés
A programozási folyamat valamennyi szakaszában nagyon nagy szükség van a 
leegyszerűsített megközelítésre, amelyet általában mindenki üdvözöl. Az új jogszabály 
fontos és mindent felölelő részét képezik az annak biztosítására irányuló intézkedések, 
hogy a folyamat a projekt kiválasztásától a végrehajtásig egyszerűbbé váljon a pályázók 
és az irányító hatóságok számára. 

 Tematikus koncentráció
A kohéziós politikának az EU2020 stratégia célkitűzéseihez való igazítása a néhány 
célkitűzésre történő tematikus koncentrációval érhető el. Fontos, hogy e 
kezdeményezéssel kapcsolatban rugalmas megközelítés jusson érvényre. 

 Partnerségi megállapodások
A Bizottság és a tagállamok közötti partnerségi megállapodások kötelezettségeket és 
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prioritásokat állapítanak meg a nemzeti kormányok számára az EU2020 stratégia 
megvalósításával kapcsolatban. Fontos, hogy a helyi és a regionális hatóságok, valamint 
más szervezetek is részt vegyenek a tervezés és a végrehajtás valamennyi szakaszában.

 Feltételek 
Noha a kohéziós politika már tartalmaz feltételességi intézkedéseket, a következő 
programozási időszak úgy igyekszik fokozni a finanszírozás hatékonyságát, hogy a 
finanszírozást bizonyos kritériumok teljesülésének függvényévé teszi. E feltételességi 
rendelkezések politikai, pénzügyi és adminisztratív hatásairól hosszas vitákra került sor a 
reformfolyamat során. 

 Pénzügyi eszközök
Az új jogszabály által javasolt pénzügyi eszközök növekvő mértékű alkalmazása nagyobb 
állami és magánberuházásokat ösztönöz majd e forráshiányos időkben. A kohéziós 
politikai támogatások előző köreiben történő felhasználásukra építve a pénzügyi eszközök 
kölcsönök és garanciák stb. segítségével nyújtanak támogatást a beruházásokhoz, és a 
jobb eredmények elérését lehetővé tevő, nagyobb teljesítményre sarkallnak.

Az előadó várakozással tekint a munkadokumentum megvitatása elé, és a 
jelentéstervezet előkészületi szakaszában örömmel fogadja a tagállamok és más 
szereplők közreműködését. 


