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Egy cél: a kohézió, és egy intézkedéscsomag az elérésére 

A társadalmi, gazdasági és területi kohézió célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az 
EUMSZ 175. cikke a strukturális alapok tekintetében közös fellépést ír elő (egységesen, 
megosztottság nélkül: Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap, Európai 
Vidékfejlesztési Alap; Európai Szociális Alap; Európai Regionális Fejlesztési Alap).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 
1083/2006/EK tanácsi rendelet1 9. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság és a 
tagállamok biztosítják az ezekből az alapokból és az Európai Halászati Alapból, valamint 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások összehangolását.

2010. június 14-én a Tanács a Bizottságnak a kohéziós politikai programok végrehajtásáról 
szóló 2010. évi stratégiai jelentéséről szóló következtetéseiben hangsúlyozta „az egységes 
stratégiai megközelítés és az ERFA, a Kohéziós Alap, valamint az ESZA közös végrehajtási 
szabályai által teremtett valódi hozzáadott értéket a kohéziós politika általános keretén 
belül”.

A Tanács – 2010. március 25–26-i következtetéseiben – megállapította, hogy minden közös 
politikának – köztük a kohéziós politikának is – támogatnia kell az Európa 2020 stratégiát.

A Bizottság – Európa 2020 stratégiai dokumentumában – azt vállalja, hogy a következetes 
finanszírozási stratégia részeként mozgósítja az uniós pénzügyi eszközöket (vidékfejlesztés, 
strukturális alapok, K+F programok, TEN-ek, EBB), egyesítve az uniós és nemzeti állami és 
magánfinanszírozást a stratégiára vonatkozó egyik fő kezdeményezés2 keretében, ekként 
tükrözve a politikák és az eszközök közötti koherencia szükségességét.

A Bizottságnak az uniós költségvetés felülvizsgálatáról szóló, október 19-i közleménye3

rámutat a széles körben folytatott nyilvános konzultáció eredményeire, amelynek során a 
szinergiák megvalósítására és a koherencia biztosítására irányuló koordináció fokozását 
kérték.

Az alapok koordinálása, az eddigi eredmények

Az ESZA-t illetően a tapasztalat egyértelműen azt mutatja, hogy a gazdasági cselekvések 
(innováció, kutatás, kkv-k, környezet stb.) ERFA-n keresztüli finanszírozása hatékonyabb 
lehet akkor, ha azokat szorosabban koordinálják és integrálják az említett alap által végzett 
cselekvésekkel, különös figyelemmel arra, hogy a legtöbb program és intézkedés sikere 
nagymértékben függ több tényező sikeres elegyítésétől, amelyek közül rendkívül fontos a 
humán fejlődés. Mindkét strukturális alap európai hozzáadott értékének fokozása kapcsolódik 
a gazdasági és a társadalmi intervenció közötti szinergia megvalósítása terén tett 
előrelépéshez.

                                               
1 HL L 210., 2006.7.31., 25.o.
2 Lásd a „Forráshatékony Európa” című fő kezdeményezést.
3 COM(2010)700.
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A strukturális politika 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó reformja a 
vidékfejlesztési alapnak a strukturális alapok általános keretétől való leválasztását 
eredményezte. Hangsúlyozták, hogy ez a leválasztás nem vezethet a célkitűzések 
megkettőzéséhez, illetve azok kihagyásához, valamint hogy a fejlesztési lehetőségeket a 
vidéki és a városi területeken egyaránt biztosítani kell, a terepről azonban ennek 
ellentmondó bizonyítékok érkeznek. A vidékfejlesztési politikák hatékonyságához az 
EMVA szerinti intézkedések és a regionális politikai eszközök végrehajtásával való szoros 
koordináció szükséges. Ezzel összefüggésben az Európai Parlament következetesen kitartott 
amellett, hogy a vidékfejlesztés kohéziós politikától való elválasztását szorosan figyelemmel 
kell kísérni az ez által a vidéki területek fejlődésére gyakorolt valódi hatás értékelése 
érdekében. Az EMVA kohéziós politikai területtől való elkülönítésének eredményeit 
körültekintően értékelni kell.

A keresztfinanszírozási szabályok4 nem bizonyultak hatékony koordinációs eszköznek, és 
tovább bonyolították az alapok kezelését. Ezeket a felhasználásukra és hatásukra 
vonatkozó megbízható és átfogó adatok tükrében felül kell vizsgálni. 

Ezen túlmenően, a városi kérdésekre és a városok által a kohéziós politikában betöltött 
szerepre helyezett egyre nagyobb hangsúly miatt számos érdekelt attól tart, hogy ennek 
eredményeként esetlegesen a városi és vidéki területek kiegyensúlyozatlan fejlődése 
valósulhat meg, ami arra ösztönzi őket, hogy valós és hatékony városi–vidéki kapcsolatok 
létrehozására szólítsanak fel. 

Nem újdonság az egyrészről az alapok felhasználása terén a nagyobb fokú rugalmasságra, 
másrészről pedig a multidiszciplináris megközelítést és az alapok kezelésének egyszerűsítését 
előmozdító adminisztratív kultúrára vonatkozó felhívás. A strukturális alapok, a kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram, 
valamint a versenyképességi és innovációs keretprogram közötti szinergiák területén az 
Európai Parlament ragaszkodik ahhoz, hogy el kell kerülni a kapacitás gazdasági 
klaszterekben és vezető európai régiókban való nagyfokú koncentrálódását, és sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy a finanszírozás területén a szinergiák még mindig nem túl ismertek.

Ezen túlmenően megállapították, hogy a tényleges szinergiák nagymértékben függnek a 
kedvezményezettnek a különböző uniós eszközökből származó támogatások ötvözésével 
kapcsolatos szervezési és stratégiai képességétől5, a tagállamoknak pedig hatékonyabban kell 
feltárniuk a kohéziós politikai finanszírozás és más uniós finanszírozási források közötti 
szinergiákat6.

Az Európai Parlament továbbá a jelenlegi programozási időszak végrehajtásának egy korai 
szakaszában kérte a különféle uniós alapok – az ERFA, az ESZA, a Kohéziós Alap és az 
EMVA – összevonhatóságának megvalósíthatóságára vonatkozó tanulmány elkészítését7. 

A fokozott koordináció és szinergiák ideje és helye
                                               
4 Lásd az általános rendelet 34. cikkének (2) bekezdését. 
5 Ezzel összefüggésben lásd az Európai Parlament 2010. május 20-i állásfoglalását (P7_TA(2010)0189).
6 Lásd az Európai Parlament 2009. március 11-i állásfoglalásának (P6_TA(2009)0124) 17. pontját, valamint 
2008. október 21-i állásfoglalásának (HL C 15. E, 2010.1.21., 10. o.) 1. pontját.
7 Az Európai Parlament 2008. október 21-i állásfoglalásának 4. pontja
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Az uniós alapokból és programokból eredő erőfeszítések koordinálására irányuló erőteljesebb  
kísérlet indoka kritikusabban abból a válság utáni korszakból ered, amelybe Európa belépett. 
Egyértelmű, hogy a következő években az állami költségvetések megszilárdításának 
szükségessége arra kényszerít majd bennünket, hogy újítóbbak legyünk, és nagyobb hatást 
próbáljunk meg elérni a rendelkezésre álló finanszírozásból8. Ez az a lehetőség, amit annyian 
felismertek.

2010. június 14-én a Tanács a Bizottságnak a kohéziós politikai programok végrehajtásáról 
szóló 2010. évi stratégiai jelentéséről szóló következtetéseiben hangsúlyozta „a kohéziós 
politika és más uniós és nemzeti politikák koordinációja további javításának 
szükségességét a közös célkitűzések közös, koordinált módon való elérése során a 
hatékonyság növelése érdekében”. 

A regionális politikai, a tengerügyi és halászati, a foglalkoztatási, a szociális és integrációs, 
valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztosok Barroso elnökhöz címzett levelükben 
egyhangúan ismerték el, hogy „meg kell erősíteni a különféle uniós politikák integrációját 
annak a fenntartható és integráló gazdasági fejlődésnek a megvalósítása érdekében, amelyet 
az Uniónak el kell érnie”. E levelükben a biztosok egyértelműen „a 2013 utáni időszakra az 
ERFA, az ESZA, a Kohéziós Alap, az EHA közös, uniós szintű stratégiai keretének 
létrehozását” javasolják. Ez a megközelítés javítana a jelenlegi, elkülönültebb stratégiai 
tervezésen, ekként pedig korlátozná az eszközök és politikák töredezettségét.

A Bizottságnak az uniós költségvetés felülvizsgálatáról szóló, október 19-i közleménye a 
következő többéves pénzügyi keretre vonatkozóan nemcsak a kohéziós politikai eszközökre, 
hanem a kutatásra, innovációra, az egész életen át tartó tanulásra és hálózatokra vonatkozó 
más uniós programok tekintetében is koordinált megközelítést határoz meg. Közös 
stratégiai keretet javasol a fokozottabb koordináció biztosítása érdekében. Ezenfelül a 
koordinációt – tagállami szinten – fejlesztési és befektetési partnerségi szerződésen keresztül 
erősítenék. Ugyanezt a megközelítést terjesztette elő a Bizottság 5. kohéziós jelentésében9. 

A Parlament jó néhány állásfoglalásában következetesen kitartott amellett, hogy 
„szinergiákra és a különböző ágazati politikák közötti integrált megközelítésre van 
szükség, ha optimális eredményeket akarunk eléri a helyi növekedés és fejlődés 
vonatkozásában”, valamint hogy „egységes és rugalmas EU politika melletti 
elkötelezettségre” van szükség10. Az alapok közös fellépésének regionális és/vagy helyi 
szintre való összpontosítása fokozza azok hozzáadott értékét, és lehetővé teszi a helyi 
érdekeltek számára, hogy az egyes fellépéseket a valódi gazdasági és társadalmi igényekhez, 
ily módon pedig az egyes régiókban tapasztalható foglalkoztatási helyzethez igazítsák (helyi 
fejlesztési stratégia, helyi alapú fejlesztési tervek stb).

                                               
8 Ezzel összefüggésben a Bizottság az uniós költségvetés felülvizsgálatáról szóló közleménye (COM(2010)0700) 
4. pontjának bevezető részében egyértelműen kimondja, hogy “[a]hhoz, hogy az uniós célokra fordított 
közpénzek gyümölcsözőek legyenek, a pénzügyi programok következő generációját úgy kell átdolgozni, hogy a 
hatékonyság a fontossági sorrend élére kerüljön” (20. o.)
9 „Befektetés Európa jövőjébe, Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról”, Európai Bizottság, 
2010. november
10 A 2009. március 24-i európai parlamenti állásfoglalás, (TA(2009)0163).
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Igent kell mondani a szinergiákra – de hogyan?

Már megvannak a koordináció egyes lényeges elemei, de ezek a fokozottabb szinergiák 
érdekében még javíthatók. Az uniós kohéziós politikai eszközöket (ERFA, ESZA és KA) 
közös keretben kezelik, amely a stratégiai iránymutatásoktól egészen a kifizetésekig és 
jelentésekig terjed. Ez azonban nem elég. A koordináció a kohéziós politikai eszközök 
körében és azokon túl is fokozható.
Figyelemmel az EU gazdasági fejlődése tekintetében meglévő közös célokra, a koordinációs 
keretnek magában kellene foglalnia a jelenleg a KA, az ERFA, az ESZA, az EHA és az 
EMVA hatálya alá tartozó fellépéseket. Meg kellene határozni a más uniós eszközökkel –
mint például a kutatásra, innovációra, az egész életen át tartó tanulásra és hálózatokra 
vonatkozó uniós programokkal – meglévő kapcsolatokat és koordinációs mechanizmusokat.  

Az integrált tervezési és teljesítési rendszer felölelhetne minden politikai területet – például 
egy nemzeti fejlesztési terv keretében –, illetve jó néhány politikai területet magában 
foglalhatna az egyedi és összetett problémák kezelése érdekében (azaz az EU 2020 stratégia). 
Az integrált tervezés erénye annak megértésében rejlik, hogy az összetett problémák nem 
oldhatók meg úgy, ha csak egy oldalról közelítjük meg azokat: a munkanélküliség nem 
oldható meg pusztán a munkanélküliek képzésével, hanem munkahely-teremtési politikákat –
pl. a kkv-k támogatását, vállalkozások elindítását stb. – is életbe kell léptetni. Ha valamely 
ország/régió elmaradt a fejlődésben, a cél pedig az, hogy felzárkózzon, akkor az elkülönülten 
kezelt ágazati politikák – pl. közlekedési vagy környezeti infrastruktúrák – életbe léptetésével 
nem érhető el az általános fejlettségére gyakorolt jelentős hatás11. A széttagolt megközelítés a 
politikák átfedéséhez vagy akár ütközéséhez, egymásnak ellentmondó állami fellépésekhez, 
az erőforrások megkétszereződéséhez is vezethet, ami mind az állami politikák regionális 
hatékonyságát, mind pedig nemzeti hatásukat tekintve következményekkel jár12.

Az uniós kohéziós politikával összefüggésben ez azt jelenti, hogy a humán erőforrás 
fejlesztésére, a vállalatok – és főként a kkv-k – fejlesztésére, az infrastruktúrafejlesztésre stb. 
vonatkozó politikákat (és az azokkal kapcsolatos finanszírozást) magában foglaló mostani 
tervezési és teljesítési rendszer a támogatott régiók felzárkózását szolgálja. E politikák külön-
külön kevesebb eredményt érnének el, mint amelyeket most közösen, egy integrált tervezési 
és teljesítési rendszer keretében elérnek. A strukturális alapok és a Kohéziós Alap 
tervezésének és végrehajtásának egy kézben tartása, valamint azoknak a Vidékfejlesztési 
Alappal és a Halászati Alappal való újbóli integrációja kulcsfontosságú az elmaradott régiók 
potenciáljának felszabadításához.
A szinergiák és a koordináció nem jelentenek mindenre egységesen érvényes megoldásokat. 
Ehelyett az eszközök, politikák és szereplők közötti szoros stratégiai koordinációra szólítanak 
fel olyan gondosan megtervezett intervenciók és programok kidolgozása érdekében, amelyek 
helyi alapú, integrált megközelítés keretében veszik figyelembe a területi sajátosságokat, 
valamint az egyes régiók komparatív előnyeit vagy egyedi jellemzőit13. 

A négy biztos – fent említett közös levelében – fontos további lépésre tett javaslatot közös 

                                               
11 OECD közlemény, Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable growth, 2009, 125. o. 
12 Ugyanott.
13 Az „Applied Research Project of EDORA -European Development Opportunities for Rural Areas” című, az 
ESPON 2013 keretében végzett tanulmány, 2010. július, B. rész, 48. o.
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stratégiai keret formájában, amelyet közös szabályokat előíró közös jogi kerettel kell 
kiegészíteni a teljesítési szinten. 

A lehető legteljesebb hatás elérése érdekében a koordinációnak a politikai döntéshozatal 
minden szintjén – a stratégiai tervezéstől a teljesítésen keresztül a kifizetések lezárásáig, 
ellenőrzéséig és értékeléséig – működnie kell.

A kohéziós politikai eszközökön belül fenn kell tartanunk és meg kell erősítenünk az 
egyetlen általános szabályozás (a kezelésre, a támogathatóságra, az ellenőrzésre és a 
jelentéstételre vonatkozó szabályok), valamint a rövidebb, az egyes alapok különös 
politikai céljait tükröző, az egyes alapokra vonatkozó szabályozások modelljét. Az 
EMVA-t és az EHA-t vissza kell helyezni ebbe a keretbe, ahová azok a 2000–2006-os 
időszakban is tartoztak. Ezen túlmenően, a K+F-re vonatkozó alapvető 
infrastruktúrákhoz szükséges finanszírozás biztosítása érdekében bizonyos fokig 
felmerült a 7. és 8. keretprogram, valamint az ERFA közötti koordinációs mechanizmus 
szükségessége. 

A kohéziós politika és más uniós politikák közötti szoros koordinációra szintén szükség van 
az Európa 2020 stratégia hatékony végrehajtása érdekében.

A további koordináció megteremtése lehetőséget biztosít emellett arra, hogy még jobban 
végig lehessen gondolni az egyszerűsítési lehetőségeket. Mindenesetre a hasonló szabályok és 
a közös stratégiai tervezés már  is jelentős egyszerűsítéseket képeznek.

Következtetés

Az EU előírja a nemzeti határokon átnyúló, integrált politikai tervezés egységes keretét. Ez 
már fennállt az egységes piac létrehozásakor és a kohéziós politika megteremtésekor is, és 
évtizedeken keresztül vitathatatlan sikerrel szolgálta az EU-ban a gazdasági és társadalmi 
kohézió fejlődését. 

A jelen pillanat – ami igen bonyolult, hiszen most kezdünk felülemelkedni a pénzügyi és 
gazdasági válság következményein – lehetőséget kínál számunkra, hogy a következő többéves 
pénzügyi keret tekintetében soron következő tárgyalásokat használjuk arra, hogy 
megvalósítsuk az uniós alapok és programok fokozott szinergiáját azáltal, hogy még 
messzebbre nyúló koordinációs mechanizmust léptetünk életbe. Ennek magában kell 
foglalnia azt, hogy a mostani stratégiai iránymutatásokat a stratégiai tervezés új szintjére 
emeljük azzal, hogy egységes stratégiai keretet hozunk létre, és az uniós kohéziós politikai 
eszközök általános keretét más uniós vonatkozású programokkal létesítendő további 
kapcsolatokkal egészítjük ki.


