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I. Bevezetés

A kohéziós politika valamennyi uniós polgár számára egyenlő esélyeket kíván nyújtani.  

E politikán belül az európai területi együttműködés részét képezi „a népek között egyre 
szorosabbá váló uniónak”, lehetővé téve a területek és régiók közötti akadályok csökkentését, 
hogy ily módon együtt küzdjék le a közös akadályokat. 

A területi együttműködés keretében a polgárt kell a prioritások középpontjába állítani.

E munkadokumentum a REGI Bizottság valamennyi tagjának a 3. célkitűzés jövőjéről a 
jelenlegi szerkezetének felidézése mellett alkotott gondolatait kívánja összegyűjteni.

II. Az európai területi együttműködés által hozzáadott értékek

Jelenleg az Európai Unió 27 tagállamból, és 271 régióból áll.

II. A) Előzmények

A tagállamok közötti intézményi határok nem tűntek el. Az évek során azonban – az Európai 
Uniónak köszönhetően – e határok elhalványultak és csaknem láthatatlanná váltak, 
megkönnyítve ily módon az együttműködés különböző formáit.

A „határeffektus” fokozatos csökkentése mindenekelőtt a helyi és regionális hatóságok 
munkájának eredménye, amelyek a második világháború után úgy döntöttek, hogy határokon 
átnyúló informális együttműködés keretében dolgoznak együtt, amely együttműködés az 
érintett polgárok és területek igényeit tökéletesen kielégítette.

Bár a területi együttműködés alapjait már lefektették, továbbra is sok kihívással kell 
szembenézni. E kihívások jellege az együttműködés előzményeitől és érettségi fokától függ. 
Miután a szerződésekben „eltörölték” a határokat, most a polgárok mindennapjaiban is 
csökkenteni kell azokat.

A határokon átnyúló együttműködés még napjainkban is az egységes piac megvalósításának 
fontos eleme. A határok továbbra is olyan övezetek, ahol esetenként nyilvánvaló a 
versenyképességi deficit. 

E deficit a területi együttműködés és más politikák közötti, a kohéziós politikán túlmutató 
függőséget tükrözi (a közlekedés, a foglalkoztatás, a verseny, a szomszédsági politika, az 
egészségügy, a környezetvédelem stb. területén).

Az informális együttműködési formák, az eurorégiók, az egymást követő szerződések és az 
Európai Unió másodlagos jogszabályai mind hozzájárultak az EU kohéziós politikáját alkotó 
pillérek egyikének, a „területi együttműködésnek” a létrehozásához. E különböző lépések 
nyitották meg az utat a területek közötti erősebb és tartósabb kapcsolatok kiépítése előtt.
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II. B) Siker

Azok a görög és bolgár polgárok, akik különböző szolgáltatásokhoz kívánnak hozzáférni, 
igénybe vehetik a határokon átnyúló együttműködés keretében kiépített utakat. A Pireneusok 
Földközi-tengerrel határos térségében élő francia és spanyol polgárok hamarosan igénybe 
vehetik az európai területi együttműködési csoportosulás által épített és irányított kórház 
ellátásait.

A különböző tagállamok logisztikai megoldásokat kereső helyi hatóságai ezeket egy olasz 
régió által koordinált transznacionális kezdeményezésben találják meg.

A számos országból érkező helyi képviselők régiók közötti együttműködési és 
csereprogramok keretében osztják meg tapasztalataikat és a bevált gyakorlatokat. 

Íme néhány egyszerű példa az Európai Unión belül a „területi együttműködésnek” 
köszönhetően elért sikerre, amelyek egyértelműen rámutatnak e célkitűzés hozzáadott 
értékére az európai projekt szempontjából.

 1 030 infrastrukturális projekt és több mint 18 000 km újonnan megépített vagy 
támogatott út.

 115 200 foglalkoztatási lehetőség, 5 800 induló vállalkozás, valamint közvetlenül vagy 
közvetve létrehozott illetve megőrzött vállalkozás

 közel 12 000 együttműködési hálózat és struktúra létrehozása, és több mint 544 000 
résztvevő (köztük egyetemi hallgatók) a képzéseken, szemináriumokon, 
műhelymunkákban, gyűléseken illetve egyéb oktatási tevékenységekben1

III. A párbeszéd tétjei

III. A) Általános felépítés

Az elmúlt öt évben a strukturális alapok általános szabályozása, valamint a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése jelentős mértékben megerősítette a területi együttműködés 
fontosságát. 

A 2007–2013 közötti időszakra szóló pénzügyi keret a „területi együttműködést” az Európai 
Unió kohéziós politikáját alkotó három pillér egyikévé tette, azáltal, hogy az INTERREG 
közösségi kezdeményezés helyébe lépett.

Ezt követően a „területi kohézió” a szerződés 174. cikkében a kohéziós politika egyik 
alkotóelemévé vált a gazdasági és a szociális kohézió mellett, és ezáltal e célkitűzés  az 
Európai Unió egyik fő és megszilárdult prioritását képezi. 

A területi együttműködés a területek és régiók között fennálló fizikai, közigazgatási és 
szabályozási nehézségeket kívánja felszámolni, hogy együttesen léphessenek fel a közös –

                                               
1 INTERREG III Közösségi kezdeményezés (2000–2006) Utólagos értékelés (2008.CE.16.0.AT.016. sz.)
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akár területi (szolgáltatások, infrastruktúrák, urbanizáció, területrendezés), globális 
(globalizáció, éghajlatváltozás), gazdasági vagy társadalmi – kihívásokkal szemben. 

A többéves pénzügyi keret 7,5 milliárd eurót biztosít e célkitűzésre (ami az EU strukturális 
kiadásainak 2,5%-át teszi ki).

Melyek a jövőbeli stratégiai törekvéseink a „területi együttműködésre” vonatkozó 
célkitűzés tekintetében?

 A három fejezet: 

A határokon átnyúló együttműködés finanszírozza a tagállamok belső (és olykor külső) 
határai mentén fekvő (és egymástól legfeljebb 150 km távolságra található) régiókat szolgáló 
közös stratégiák végrehajtását. Erre a fejezetre fordítják a 2007–2013 közötti időszakra szóló 
költségvetésen belül a 3. célkitűzésre elkülönített összeg oroszlánrészét (5,5 milliárd EUR 
azaz 73%). Irányítását területi szintre helyezték a NUTS3 szintjén. A három fejezet közül jogi 
és szervezeti szinten is ez a leginkább kötelező erejű. 

A transznacionális együttműködés célja tágabb területen az egyazon földrajzi térséghez 
tartozó szomszédos régiók közötti együttműködés előmozdítása, az Unió stratégiai prioritásai 
– úgymint a kutatás és fejlesztés, az információs társadalom, a környezetvédelem, a 
felsőoktatás, a mobilitás és a fenntartható városi fejlődés, valamint a természeti katasztrófák 
kezelése – mentén (1,5 milliárd EUR azaz 20%), a jelenlegi pénzügyi tervezési időszakban. 

A régiók közötti együttműködés a 27 tagállam valamennyi régiója közötti együttműködésre 
vonatkozik, függetlenül e régiók földrajzi elhelyezkedésétől, és kizárólag az információk, a 
tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjére vonatkozik (0,3 milliárd EUR azaz 4%). 
Létezik további három támogatási program is, amelyek összesen mintegy 150 millió EUR 
összegű kerettel rendelkeznek: URBACT II (információcsere a fenntartható városi fejlődés 
előmozdításáért), INTERACT (a területi együttműködésben bevált gyakorlatok 
meghatározása, leírása és terjesztése) és ESPON (a területi együttműködésekre vonatkozó 
tanulmányok és adatbázisok rendelkezésre bocsátása)

A célkitűzés jelenlegi három fejezetből álló szerkezetét meg kell-e őrizni, és ha igen, 
akkor milyen struktúrával és milyen pénzügyi megoszlással? 

III.B) A „területi együttműködés” helyzete a kohéziós politikán belül

A „területi együttműködésre” vonatkozó célkitűzés nem közelíthető meg megfelelően az azt 
időrendben megelőző két másik célkitűzés nélkül.

Az 1. célkitűzés, vagyis a „konvergencia” a legkevésbé fejlett európai régiók növekedését és 
foglalkoztatási szintjét hivatott ösztönözni, 251 milliárd EUR költségvetéssel (a 2007–2013 
közötti időszakra szóló költségvetési kiadások 81,54%-a).

A 2. célkitűzés, vagyis a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” a jövőben megjelenő 
kihívásokra való felkészülésben segíti az EU többi régióját a 2007–2013 közötti időszakban 
49 milliárd EUR összegű költségvetéssel (az erre az időszakra szóló költségvetési kiadások 
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15,95%-a).

E célkitűzések mindegyike különböző régiókat fed le, és együtt a finanszírozás 97,5%-át 
teszik ki. Következésképpen a „területi együttműködésre” vonatkozó célkitűzést nem annyira 
jogi szinten – ahol minden célkitűzés egyenlő –, mint inkább pénzügyi szinten szorítják 
háttérbe.

Pedig a 3. célkitűzés az EU valamennyi régióját megcélozza, és a benne rejlő lehetőség, hogy 
közelebb hozhat egymáshoz, és közös munkára bírhat különböző polgárokat, régiókat és 
különböző országokat (valamint az e területen már elért eredmények) jelentős hozzáadott 
értéket képvisel egész Európa számára. 

Ezen túlmenően úgy tekinthető, hogy a „területi együttműködésre” vonatkozó célkitűzés 
ugyanannyira a „jövő felé irányul”, mint a 2. célkitűzés, mert részt vesz „a népek között egyre 
szorosabbá váló unió” építésében, amely megvalósítását az 1957-es Római Szerződés óta 
szorgalmazza Európa. 

A „területi együttműködésre” vonatkozó célkitűzés helye a kohéziós politikán belül és az 
elkövetkező pénzügyi tervekben tehát fontos tét. 

Milyennek kellene lennie a „konvergencia” és a regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célkitűzések kapcsolatának (pénzügyi értelemben is) a „területi 
együttműködésre” vonatkozó célkitűzéshez képest? 

III. C) EU 2020, makrorégiók és együttműködés a külső határok mentén.

El kell gondolkodni azon, hogy milyen kapcsolatok létezhetnek a „területi együttműködésre” 
vonatkozó célkitűzés és más EU-s kezdeményezések között. 

Európai területi együttműködés és az EU 2020
Az Európai Parlament emlékeztetett arra1, hogy a kohéziós politika (és tágabb értelemben 
annak a „területi együttműködésre” vonatkozó célkitűzése) nincs alárendelve az EU 2020 
stratégiának, hanem annak egyik létfontosságú mechanizmusa. Következésképpen – bár a 
kohéziós politika prioritásait az EU 2020 stratégia célkitűzéseihez kell igazítani – ennek úgy 
kell történnie, hogy elegendően rugalmas maradjon, mivel:

– a „területi együttműködésre” vonatkozó célkitűzés elsősorban összetettebb és más 
célt is szolgál: az uniós integrációt,
egyes gyengébb és kevésbé gazdag régióknak különböző hátrányokat (szociális-
gazdasági, természeti vagy egyéb) kell leküzdeniük, ami megkülönböztetett figyelmet 
igényel.

Ezzel párhuzamosan ellen kell állni annak a kísértésnek, hogy az EU 2020 stratégiához 
különböző új tematikus alapokat hozzanak létre.

Európai területi együttműködés és makroregionális megközelítés

                                               
1 Jelentés a kohéziós politikának a lisszaboni és az EU2020-célkitűzések eléréséhez való hozzájárulásáról 2020 
(2009/2235(INI)) Regionális Fejlesztési Bizottság Előadó: Ricardo Cortés Lastra
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A Tanács által kezdeményezett makrorégiók logikája igen nagy területre vonatkozó közös 
projektek körül működő koordinációs logika. Célja egy integrált és multiszektoriális 
megközelítés előnyeinek megvalósítása a már meglévő alapokból finanszírozott stratégiai 
projektek körül. 

Európai területi együttműködés és együttműködés a külső határok mentén
Mind az európai szomszédsági és partnerségi eszköz (ENPI), mind pedig az előcsatlakozási 
támogatási eszköz (IPA) a külső határok mentén működő, határokon átnyúló együttműködés 
támogatására irányul. 

A területi együttműködést – a kohéziós politika alkotóelemeként – a strukturális 
alapok keretében hogyan lehetne az EU2020-stratégiához igazítani a rugalmasság 
megőrzése mellett? Melyek lehetnek a makroregionális megközelítés és a 3. célkitűzés 
összehangolásának módjai? Kívánatosak-e szinergiák és a koordináció a 3. célkitűzés 
és a külső határokon folytatott együttműködés eszközei között?

III.D) Az európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)

A területi együttműködés elősegítése céljából 2006-ban külön rendelettel hoztak létre egy jogi 
eszközt, az európai területi együttműködési csoportosulást (EGTC). Az EGTC a területi 
együttműködés mindhárom fejezetének vonatkozásában használható, és a területi irányítás 
egységes eszköze. Bevezetésére a jelenlegi, 2007–2013 közötti időszakra szóló, többéves 
pénzügyi keret jogszabálycsomagjáról folytatott tárgyalások alkalmával került sor.

E rendelet lehetővé teszi, hogy a nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok önálló jogi 
személyiséggel rendelkező közös csoportosulásokat hozzanak létre az együttműködési 
programok és projektek megvalósításához. Ily módon jelentősen hozzájárul a többszintű 
kormányzási modellhez.

A már létrehozott, vagy létesítés alatt álló EGTC-k alapján a tapasztalat azt mutatja, hogy ez 
az eszköz kielégítően működik. Kielégítette a pénzügyi értelemben a strukturált 
együttműködéssel, a jogállásokkal és a többszintű kormányzással kapcsolatban a helyi és 
regionális hatóságok részéről felmerült igényeket, és ebben felülmúlta az európai jogalkotó 
várakozásait. 

Ugyanakkor elengedhetetlen az EGTC-k alaposabb ismerete a helyi és regionális hatóságok 
körében az EU-n belül. Továbbá létezik jó néhány más, főként jogi, szervezeti jellegű és a 
finanszírozáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos kihívás is, amelyekkel az EGTC-knek 
szembe kell nézniük, különösen a kezdeti szakaszban (úgymint a székhely szerinti országhoz 
kapcsolódó problémák és a nagyon hosszú bejegyzési eljárások).

Az EGTC jogi természete vajon elég pontos-e a tagállamok közötti komoly 
végrehajtási különbségeket tekintve? A pénzeszközökhöz való hozzáférés szabályainál 
jobban figyelembe kell-e venni az EGTC-k sajátos jellegét?

III.E) Végrehajtási szabályok
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A 3. célkitűzés összetett és sokdimenziójú együttműködési formákat tesz lehetővé, amelyek 
különböző tagállamokból származó partnereket fognak össze. Ugyanakkor a pénz elosztása 
inkább nemzeti alapon történik, mintsem programonként (a transznacionális fejezet 
kivételével). Ez az elosztási módszer a támogathatósági követelmények, az ellenőrzések és az 
auditálások megsokszorozódásával jár. 

Pénzügyi mechanizmusa is ezt az összetettséget tükrözi, mivel a pénzeszközöket nem a 
szokásos éves költségvetés keretein belül ítélik oda, hanem a projekt elindítását követő két 
(N+2 szabály), vagy akár három (N+3) évet meghaladó időtartam alapján.

Kétségtelen, hogy e rendszer nem tökéletes, de inkább fejlődésre, mintsem megújulásra van 
szüksége. 

Hogyan könnyíthető meg a „területi együttműködésre” vonatkozó célkitűzés 
megvalósítása? Csökkenthető-e a támogathatósági szempontok száma? 
Programonként kell-e odaítélni a finanszírozásokat a „területi együttműködésre” 
vonatkozó egész célkitűzésnél? 

II.5. Láthatóság

A területi együttműködést a strukturális alapokra jellemző általánosabb probléma egy súlyos 
válfaja is érinti: és ez a láthatóság hiánya.

Sem a polgárok a hétköznapjaikban, sem a tagállamok központi, regionális vagy helyi
közigazgatása, sem az európai uniós intézmények hosszú távú politikai tervezése nem tartja 
észben a területi együttműködés tétjeit. Mindhárom szinten cselekedni kell, ha azt szeretnénk, 
hogy a területi együttműködés „láthatóbb” legyen. Az e kihívásra adott válasznak két 
formában kell megjelennie: 

– a területi együttműködésnek, e nagy európai gondolatnak az EU szimbolikus 
inkarnációjává kell válnia minden polgár számára.
– a politikai döntéshozóknak és a tisztviselőknek minden szinten meg kell ismerniük a 
területi együttműködés azon gyakorlati aspektusait, amelyek a munkájukat érinthetik.

Hogyan kellene javítani a területi együttműködés láthatóságát a fentebb említett 
célcsoportok körében? 


