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Bevezetés

A munkadokumentum röviden felvázolja a végrehajtási jelentés célját és hatályát. Az előadó 
egyúttal megfogalmazza a célkitűzést és a munkahipotézist, valamint ismerteti a jelentésben 
elemzendő főbb kérdéseket. 

Végrehajtási jelentés

A végrehajtási jelentések az uniós jogszabályok nemzeti jogba történő átültetését elemzik, 
valamint azok tagállami végrehajtását és betartatását. A kohéziós politika esetében a 
jogszabályi keretet közvetlenül alkalmazandó rendeletek alkotják. 

Ennek fényében az előadó a Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI) korábbi végrehajtási 
jelentéseiben alkalmazott megközelítést kívánja követni, miszerint meg kell vizsgálni, hogy a 
tagállamok megfelelően alkalmazták-e a jogszabályokat, valamint szemléltetni azt, hogy a 
tagállamok miként értelmezték és követték a közösségi stratégiai iránymutatásokat nemzeti 
stratégiai referenciakeretük és operatív programjaik végrehajtása során.

Ösztönző erő

Ez a jelentés sorban a harmadik. Az első ilyen típusú jelentés elfogadására a hatodik 
jogalkotási időszakban került sor az alábbi címen: „A strukturális alapokra vonatkozó rendelet 
végrehajtása 2007–2013 között: a nemzeti kohéziós stratégiákról és az operatív programokról 
szóló tárgyalások eredményei.”1 (előadó: Miroslav Mikolášik). 

A második végrehajtási jelentést – amelynek előadója Lambert van Nistelrooij volt – 2010-
ben fogadták el az alábbi címen: „Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 
1080/2006/EK rendeletben szereplő, a kutatás és az innováció számára elkülönített összegek, 
illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Hetedik Kutatási és Fejlesztési 
Keretprogram egymást erősítő hatásainak a városokban és régiókban, valamint a 
tagállamokban és az Unióban való megvalósulásáról.”2

A „Kohéziós politika: 2010. évi stratégiai jelentés a 2007–2013 közötti időszak 
programjainak végrehajtásáról”3 című bizottsági közlemény közzétételével végre 
megvalósulhat az operatív programok végrehajtási folyamatának első érdemi elemzése. 

A Bizottság közleménye

A jelentés alapjául mindenekelőtt az alábbi két dokumentum szolgál majd: a fent említett 
bizottsági közlemény, amelynek címe: a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának –
Kohéziós politika: 2010. évi stratégiai jelentés a 2007–2013 közötti időszak programjainak 
végrehajtásáról (a továbbiakban: stratégiai végrehajtási jelentés vagy SIR), valamint a 

                                               
1 P6_TA (2009)0165
2 P7_TA-PROV(2010)0189
3 COM(2010)110
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közleményt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum4. 

Stratégiai jelentéstétel

A stratégiai jelentéstétel a kohéziós politika új eleme, amelyet a jelenlegi programozási 
időszakban vezettek be. A szóban forgó gyakorlat célja – amint azt az 1083/2006/EK tanácsi 
rendelet 5 (általános rendelet) (36) preambulumbekezdése is kimondja –, hogy növeljék a 
kohéziós politika stratégiai tartalmát és növeljék az átláthatóságot a közösségi prioritásokkal 
való integráció által.   

Ugyanazon rendelet 29. cikkének (2) bekezdése, valamint 30. cikkének (1) és (2) bekezdése 
biztosítja a stratégiai jelentéstétel jogalapját. A szóban forgó rendelet értelmében a tagállamok 
legkésőbb 2009 végéig kötelesek benyújtani az első nemzeti stratégiai jelentésüket. A 
stratégiai végrehajtási jelentésben ismertetett adatok e nemzeti stratégiai jelentéseken 
alapulnak.

A fent említett rendelet továbbá előírja, hogy a stratégiai végrehajtási jelentést a Tanácsnak 
kell megvizsgálnia6 a közzétételét követő legrövidebb időn belül, és azt egyúttal az Európai 
Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók 
Bizottságához is be kell nyújtani annak érdekében, hogy elősegítse az uniós intézményeken 
belül folytatott vitát.

Célkitűzés 

Az Unió számára a kohéziós politika a legfőbb eszköz a mind a 271 régióját átívelő, 
kiegyensúlyozott és harmonikus fejlődés előmozdításához. A 2000–2006 közötti 
programozási időszak utólagos értékelése7 az elmúlt évek során előrelépéseket mutat a 
gazdasági, szociális és területi egyenlőtlenségek viszonylatában, azáltal, hogy új 
munkahelyeket teremtettek, segítséget nyújtottak a tartósan munkanélküli, az alacsony 
képzettségű és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára, továbbá fokozták a növekedést, 
fejlesztették az infrastruktúrát, illetve erősítették a környezetvédelmet.

A stratégiák és operatív programok tagállami végrehajtása a 2007–2013 közötti időszakban 
félidőhöz érkezett, és már számos projekt kiválasztására sor került. Következésképpen a 
strukturális alapok (2007–2013) által társfinanszírozott programok végrehajtási szintjének 
első elemzése elengedhetetlen az alábbiakhoz: 

(1) a végrehajtás hozzávetőlegesen 18 hónapjának elteltével az adott helyzet áttekintése, a 
jóváhagyott stratégiák végrehajtási szintjének, valamint a célkitűzések irányába tett 

                                               
4 SEC(2010)360
5 A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
6 A Tanács következtetései a Bizottságnak a kohéziós politikához kapcsolódó programok végrehajtásáról szóló 
2010. évi stratégiai jelentéséről, 2010. június 14.
7 A 2000–2006 közötti időszakban a kohéziós politika keretében megvalósuló, az ERFA által társfinanszírozott 
(1. és 2. célkitűzés) programok utólagos értékelése, összefoglaló jelentés, 2010. április  
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előrelépések értékelése révén;
(2) a folyamat gyakori hiányosságainak, valamint a reformokat igénylő területeknek az 
azonosítása, és egyúttal a bevált gyakorlatok kiemelése.  

A valós képre különösen nagy szükség van a pénzügyi válság és az azt követő gazdasági 
visszaesés nyomán kialakult helyzetben, valamint a jövőbeli programozási időszakra irányuló, 
küszöbön álló tárgyalások összefüggésében.

A jelentés a végrehajtás jelenlegi állását elemzi majd, ugyanakkor előretekintő megközelítést 
érvényesít. Célja, hogy pozitív előrelépést hozzon. Ezért ajánlások megfogalmazására kerül 
sor, amelyek célja a jelenlegi programozási időszakban megvalósuló végrehajtás és az említett 
politika 2013 utáni felépítésének javítása.

Munkahipotézis

Az előadó munkahipotézisében megállapítja, hogy a kohéziós politika továbbra is 
tanúbizonyságot tesz saját fontosságáról azáltal, hogy a válság sajátságos légkörében 
biztosítja a társadalmi és gazdasági környezet mérsékelt, de biztató javulását, az országok 
szintjén eleve fennálló eltérések mellett. 

Ugyanakkor az előadó úgy véli, hogy bizonyos területeken fokozott erőfeszítésekre van 
szükség, mindenekelőtt a végrehajtási teljesítmény javítása, a túlzott késedelmek elkerülése, a 
nagyobb pénzügyi fegyelem biztosítása, valamint az egyéb uniós politikákkal megvalósuló 
szinergiák erősítése érdekében.

A jelentés javasolt felépítése

A jelentés alapjául az alábbi kulcsfontosságú kérdések szolgálnak:

1. Társadalmi-gazdasági háttér

2. Végrehajtás

2.1. A közösségi stratégiai iránymutatások végrehajtása terén tett előrelépések: 

Az egyes iránymutatások keretében több, a közösségi stratégiai iránymutatásokhoz 
kapcsolódó témakör megvitatására kerül sor. A „kiemelt területekből” vagy beruházási 
kategóriákból álló főbb témakörök az alábbi iránymutatások keretében taglalhatók a 
legmegfelelőbben:

a) Iránymutatás: A beruházások és a munkaerő számára vonzerővel bíró helyek 
b) Iránymutatás: A növekedést szolgáló tudás és innováció fejlesztése
c) Iránymutatás: Több és jobb munkahely
d) Területi dimenzió

2.2. A lisszaboni prioritások végrehajtása terén elért előrehaladás célkitűzések szerinti 
bontásban: 
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a) Konvergencia
b) Regionális versenyképesség és foglalkoztatás
c) Európai területi együttműködés 

3. A végrehajtásban rejlő kihívások

A főbb kérdések közé tartoznak az alábbiak: az alapmutatók minimális készletének 
alkalmazása, késedelmek a közösségi stratégiai iránymutatásokhoz kapcsolódó bizonyos 
témák – mint például a vasút – terén, valamint a tagállamok által uniós szinten rendelkezésre 
bocsátott adatok összehasonlítása és összesítése. 

4. A regionális különbségek mérséklése:

Figyelmet fordítanak az újonnan csatlakozott tagállamok által tett előrelépésre. 

5. A gazdasági válságra adandó válasz

6. Szinergiák megteremtése, valamint a regionális politikához köthető források ágazati 
elaprózósának elkerülése  

7. Ellenőrzés és értékelés

8. Bevált gyakorlatok

9. Következtetések, valamint ajánlások a következő programozási időszakra 
vonatkozóan

Munkamódszer és eljárás

E munkadokumentum egyik célja, hogy gyümölcsöző vitát kezdeményezzen a Regionális 
Fejlesztési Bizottság tagjaival. Ezért e munkadokumentum csupán az előadó kezdeti 
álláspontját ismerteti, amelynek részletesebb bemutatására a jelentéstervezetben kerül sor. 

Az előadó szoros együttműködést kíván folytatni az árnyékelőadókkal, valamint a Regionális 
Fejlesztési Bizottság e jelentéséről kidolgozott vélemények előadóival. (A Költségvetési 
Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság úgy 
határozott, hogy véleményt készít.) 

Ezenkívül a Regionális Fejlesztési Bizottság valamennyi tagját felkérik arra, hogy a kérdés 
megvitatása során ismertessék véleményüket annak érdekében, hogy a jelentéstervezet 
konstruktív észrevételekkel gazdagodhasson.


