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Bevezetés

A jelen munkadokumentum röviden ismerteti a saját kezdeményezésű jelentés célját és 
tartalmát. Az előadó ennek kapcsán elemzi a Bizottság legfontosabb megállapításait és 
javaslatait, előzetes javaslatokat fogalmaz meg, és vázolja a jelentés felépítését az abban 
tárgyalandó legfontosabb kérdésekkel.  

A Parlament későbbi jelentése mindenekelőtt a Bizottság ötödik kohéziós jelentéssel 
kapcsolatos következtetéseinek legfontosabb megállapításait fogja értékelni a Parlament 
szemszögéből, továbbá saját, előremutató ajánlásokat fogalmaz majd meg. A jelen 
munkadokumentum alapján kidolgozandó jelentés tehát konkrét ajánlásokat fog tartalmazni a 
2013 után a strukturális alapokra vonatkozó rendeletekre nézve, és ismerteti a többéves 
pénzügyi tervet érintő, vonatkozó következményeket. 

A jelentés elsősorban a következő két dokumentumon alapul: 
 a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági 

és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak 
„A gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló ötödik jelentéssel kapcsolatos 
következtetések: a kohéziós politika jövője” címmel (a továbbiakban következtetések)

 a fő dokumentum „Befektetés Európa jövőjébe: ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióról” címmel (a továbbiakban 5. kohéziós jelentés).

A Bizottság közleményével (következtetések) kapcsolatos észrevételek

A következtetések képezik az időközben az 5. kohéziós jelentés alapján elindult konzultációs 
folyamat kiindulópontját, amelynek csúcspontja az 5. kohéziós fórum lesz 2011. január 31-én 
és február 1-jén. 

A Bizottság mindjárt az elején hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika jelentősen hozzájárul a 
növekedés és jólét Unión belüli terjesztéséhez. Így sikerül csökkenteni azokat a szociális és 
területi egyenlőtlenségeket, amelyek máskülönben fokozódtak volna. Ez a válság elhúzódó 
hatásait figyelembe véve különösen egyértelművé válik.

A kohéziós politikának e nehéz időkben továbbra is fontos szerepet kell játszania a növekedés 
elérése és egyúttal az Unió és régiói kiegyensúlyozott fejlődésének előmozdítása érdekében. 
A következtetésekben utalnak az európai, nemzeti, regionális és helyi szintű közös 
erőfeszítések szükségességére. Az erősödő globális kihívások és annak szükségessége, hogy a 
közkiadásokon belül minden euró a lehető legnagyobb hasznot hajtson, mégis 
megkövetelhetik a kohéziós politika bizonyos mértékű reformját. 

Az Európai Tanács 2010. március 3-i Európa 2020 stratégiája, amelynek segítségével az EU a 
XXI. évszázad nagy követelményt támasztó feladataival kíván sikeresen megbirkózni, fontos 
kísérlet az Európai Unió szakpolitikáinak egymással való egyeztetésére. Az egyeztetés az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló közös célok elérését szolgálja.

Hogyan határozható meg szabályszerűen a növekedés három, az Európa 2020 stratégiában 
kifejezetten említett és a kohéziós politika szempontjából nagy jelentőségű dimenziója? 
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Amennyiben ez a meghatározás lehetséges, hogyan valósíthatók meg e dimenziók, és a 
kohéziós politika milyen konkrét szerepet játszana ebben a folyamatban?

A kohéziós politika és az Európa 2020 stratégia kétségtelenül nagyon szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz. Ez a kapcsolat valós esélyt kínál arra, hogy Európa szegényebb régióinak 
felzárkózási törekvései továbbra is támogatásban részesüljenek, és a kohéziós politika a 
növekedés egész EU számára fontos hajtóerejévé fejlődjön tovább. Ennek kapcsán nem 
szabad megfeledkezni arról, hogy már most is a kohéziós politika az a szakpolitika, amely a 
legjobb és leggyakorlatiasabb előfeltételekkel rendelkezik ahhoz, hogy a 2020-ig érvényes 
uniós stratégia céljainak megvalósítására szolgáló sikeres eszközzé váljon.

A következtetésekben legfontosabb elemként a következőket nevezik meg: az uniós szinten 
elért haszon, a kohéziós politika irányítása, a kohéziós politika végrehajtó rendszerének 
karcsúsítása és egyszerűsítése, végül pedig a kohéziós politika felépítése. Ezen elemek 
mindegyike a jövőbeni kohéziós politika egy-egy fontos pillérét alkotja, és ezekkel ezért ez a 
munkadokumentum, majd az erre épülő jelentés is külön fog foglalkozni.

Az 5. kohéziós jelentés tartalmával kapcsolatos észrevételek

A fő fejezetekre vonatkozó alábbi rövid bevezetésben az előadó kiemel néhány, a 
dokumentum elején említett tartalmi kérdést, összefoglalja a fontos vagy ellentmondásos 
megállapításokat, és értékeli a jelentés első eredményeit.

I. Gazdasági, szociális és területi helyzet és fejlődési trendek

A versenyképesség és a konvergencia előmozdítása

A regionális különbségek csökkentek ugyan, de nem szűntek meg. Ezzel összefüggésben 
érdekes megállapítás, hogy a regionális fejlesztés során a pozitív szempontok kiszélesedése 
figyelhető meg, és hogy a városi területekről kiindulva a gazdasági tevékenység a kevésbé 
fejlett és gyakran vidéki térségeket is eléri.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a növekedés fontos forrásaként minden uniós régióban 
megállapítható volt a termelékenység növekedése, amely tágabb értelemben az 
innovációkhoz kötődött, illetve amelyre a foglalkoztatás nagyobb értékteremtő 
képességű ágazatok javára történő átalakítása adott lehetőséget. A Bizottság elemzésében 
e tekintetben sajnos elhanyagolja a belső piac által a kedvező regionális fejlődés számára 
adott, alapvetően meghatározó lendületet. Az előadó megítélése szerint az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgásának és a munkavállalók szabad mozgásának a kiteljesítése a 
leghatékonyabb regionális politika, amely máris egyre inkább hozzájárul a regionális 
fejlődésbeli különbségek kiegyenlítődéséhez. A kohéziós és a strukturális politika további 
ösztönzést ad a régióknak az összeurópai célkitűzések szempontjából, és mérsékli a regionális 
egyensúlyhiányokat. 

Az előadó üdvözli az innovációs potenciálra vonatkozó új, szintetikus mutató Regionális 
Politikai Főigazgatóság általi kidolgozását, valamint a régiók versenyképességére vonatkozó 
új mutatóból levont következtetéseket (2010), és hangsúlyozza, hogy a régiók fejlődése során 
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változhatnak azok az eszközök is, amelyekkel a régiók a legjobban tudják növelni 
versenyképességüket.

Az előadó aggasztónak találja a Bizottság megjegyzését, miszerint az Európa 2020 
stratégiának azt a célját, hogy a GDP 3%-át kutatás-fejlesztésbe kell befektetni, csak minden 
tizedik régió érte el. Ez a cél – akárcsak az Európa 2020 stratégia többi kvantitatív célja –
csak összességében lehet érvényes az EU-ra, és el kell fogadni, hogy a regionális struktúrák 
különbözőségéből fakadóan nem lehet és nem is kell azonos mértékben a K+F-be és a 
felsőoktatásba befektetni.

Ennek kapcsán megerősíthető, hogy az oktatás színvonalát, illetve a humántőkét az egyik 
legfontosabb növekedési tényezőként emelték ki, ami azonban az előadó véleménye szerint 
nem követeli meg feltétlenül a felsőoktatási intézmények egyenlő eloszlását. Az elemzésből 
ezenkívül az is kiderül, hogy az innovációba és a képzésbe való befektetések képesek 
előmozdítani a növekedést, de csak a megfelelő infrastruktúra (közlekedés, széles sávú 
internet, energia) és a megfelelő intézmények (az állami beruházások és a költségvetési 
politikai konszolidáció kiegyensúlyozott elegye a makrogazdasági intézkedéseken belül, e-
kormányzati szolgáltatások, határokon átnyúló tanulás) rendelkezésre állása esetén, ezért 
sürgősen szükség van egy integrált intézkedésekre irányuló kezdeményezésre.

Az autópályák sűrűségében és az úthálózat minőségében az EU-n belül jelentős 
különbségek mutatkoznak, és ennek kapcsán a hozzáférhetőséget illetően az EU-12 
tagállamaiban általánosan rosszabb a kép. A városi központok úthálózattal történő 
összekapcsolása és a megközelíthetőség szavatolása terén súlyos különbségek állnak fenn az 
EU-15 és az EU-12 között. Az EU-12 számos régiójában mind az úthálózatok, mind a vasúti 
hálózatok jelentős beruházásokat igényelnek ahhoz, hogy az EU-15 országaiban fennállóhoz 
hasonló jóléti színvonalat lehessen elérni. Az előadó ugyanakkor rámutat arra, hogy az EU-15 
országaiban is vannak hiányosságok a nagy kiterjedésű közlekedési infrastruktúrában, és 
hiányolja a transznacionális közlekedési hálózatok regionális gazdasági jelentőségének 
elemzését. Az energia terén elsősorban az energiahatékonyság növeléséről, az intelligens 
energiarendszerek fokozott alkalmazásáról és a megújuló energiaforrásokról van szó. Alig 
olvasható azonban javaslat arra nézve, hogy a strukturális alapok hogyan javíthatnák az 
energetikai infrastruktúrákat a hátrányos helyzetű régiókban.

A jólét növelése és a kirekesztés elleni küzdelem

Az EU demográfiai trendjei egyértelműen azt jelzik, hogy a népességen belül nő az idősek 
aránya, ami befolyásolni fogja a munkaerő-piaci feltételeket és az egészségügyi 
szolgáltatások iránti keresletet. Az emberek jólétét illetően egyértelmű regionális különbségek 
mutatkoznak, különösen mivel a várható élettartam, valamint a rákos megbetegedések és a 
szívbetegségek miatti halálozási arányok esetében jelentős egyenlőtlenség állapítható meg. A 
gyéren lakott területeken, mégpedig elsősorban a kevésbé fejlett tagállamokban általában 
nehezebb a megfelelő szolgáltatásokhoz való hozzáférés. A fejezet a munkaerő-piaci 
trendekkel foglalkozik, és a válság drámai következményeit taglalja, amelyek miatt néhány 
tagállam kb. 20%-os munkanélküliségi rátával szembesült.  

A szegénységgel és a kirekesztéssel kapcsolatos tényezőket illetően országonként jelentős 
különbségek mutatkoznak a szegénység által veszélyeztetett lakosság arányában, noha sok 
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közép- és kelet-európai tagállam a válság előtt a háztartások jövedelmének emelkedését 
könyvelhette el. A szegénység elleni aktív küzdelem mindenekelőtt a szakképzéshez, a 
munkaerőpiachoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való széles körű hozzáférés 
biztosítását jelenti.

Az ökológiai fenntarthatóság javítása

A hatóságok az aktív környezet- és éghajlatvédelmi politikával döntően hozzá fognak járulni 
a közlekedési ágazat és az épületek energiahatékonyságának növeléséhez, és e téren a 
magánberuházásokat is ösztönözhetik. Ezen túlmenően a régiók fontos szerepet játszhatnak a 
megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdításában, noha az egyes területek 
potenciális kapacitásai eltérő mértékűek. A napenergia kiaknázása Dél-Európában a 
leghatékonyabb; a kiegészítő szélenergiának elsősorban az Atlanti-óceán és az Északi-tenger 
partvidékén van ökológiai és gazdasági szempontból értelme.

Eltekintve attól, hogy sok régió a kohéziós politikának is köszönhetően teljesíteni tudta az 
európai környezetvédelmi irányelvek követelményeit, a hulladékgazdálkodás és a 
kommunális szennyvíz kezelése terén még mindig sok a tennivaló. Megjegyzendő továbbá, 
hogy a beruházásokra eddig a hosszú távú finanszírozásra vonatkozó világos célkitűzések 
nélkül került sor. A hosszú távú tervezést ezért reálisabban kellene kialakítani. Az előadó meg 
kívánja vizsgálni, hogy hogyan lehetne a legjobban meghatározni a kohéziós politika 
hatékony végrehajtásának fontos előfeltételét képező területeket, és hogyan lehetne a 
legkedvezőbben létrehozni a reformra késztető megfelelő ösztönzőket.

Noha továbbra is sok város szenved a rossz levegőminőség miatt, a városi élet a 
helyváltoztatás tekintetében alacsonyabb energiafogyasztással és kisebb fokú talajlezáródással 
jár, ami viszont inkább a kompakt városokra, nem pedig a nagy területi kiterjedésű városokra 
igaz.

II. A tagállamok politikája és a kohézió

Az Európa 2020 stratégia céljai csak úgy érhetők el, ha egyeztetik egymással a regionális, 
nemzeti és uniós politikákat, a különböző szintek saját felelősségének fenntartása mellett. A 
tagállami politikák kohéziós célú összehangolásának követelményét már az EKSz. 175. cikke 
is kimondta. Az előadó üdvözli az állami kiadások és a helyi és regionális önkormányzatok 
állami beruházási tevékenységbe való bevonása terén mutatkozó legfontosabb különbségek 
elemzését. Különösen fontos az állami beruházásoknak és ezek kohéziós politikához való 
hozzájárulásának a NUTS II. szintjén történő lebontása (ami első alkalommal történt meg 
ilyen részletességgel).

Miközben néhány tagállam a regionális különbségek áthidalására fordította figyelmét, mások 
a nemzeti versenyképességre helyezték a fő hangsúlyt. A választott megközelítéstől 
függetlenül egyre nagyobb súly helyeződik az adott régió versenyelőnyeinek kihasználása 
melletti endogén fejlődési potenciálra, nem pedig csak egy-egy régió hátrányainak 
kiegyenlítésére.

Az EU-ban az állami beruházások mintegy kétharmadát a helyi és a regionális 
önkormányzatok hajtják végre, ami újólag rávilágít arra, hogy mennyire meghatározó 
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szerepet játszanak a helyi és a regionális önkormányzatok a kohéziós politika és az Európa 
2020 stratégia céljainak megvalósításában. A kiadások decentralizálásában mindazonáltal 
nem tükröződik, hogy a hatóságoknak milyen rendelkezési jogköre van e kiadások felett.

Az állami beruházások és az elért növekedési ráták között pozitív korrelációt, vagyis 
konvergenciát lehetett megállapítani. Az állami beruházásokban és a kohéziós politikában 
ezért a súlypontot a jövőben is a kevésbé fejlett területekre kell helyezni. Nyugtalanító, hogy 
az államadósság válságból fakadó növekedése a legtöbb tagállamban fékezni fogja az állami 
beruházási tevékenységet. Ez tovább növelheti a régiók számára nyújtott európai támogatások 
jelentőségét, amit már a konjunktúracsomagok közös európai finanszírozása is nyomatékosan 
megerősített. A Bizottság szempontjából az adósságok ebből eredő növekedése szükségessé 
tehetné a társfinanszírozási szabályok átdolgozását. Ennek az előadó véleménye szerint 
magában kell foglalnia a magántőke aktiválását szolgáló könnyítéseket is. 

A kohéziós politika hatásának maximalizálásához nemzeti szinten strukturális és intézményi 
reformok szükségesek. Sajnos ezekre a reformokra viszonylag vontatottan és 
egyenetlenül került sor. A kohézió szempontjából különösen fontos a kutatás, a fejlesztés és 
az innováció területe, a vállalkozások, a belső piac és a verseny keretfeltételei, a jobb 
szabályozás menetrendje és a munkaerőpiac. Ezzel összefüggésben az előadó gratulál a 
tagállamoknak ahhoz, hogy koherensebb és összetettebb politikai csomagról határoztak a 
kutatás, fejlesztés és innováció területe számára, amely lehetővé teszi, hogy a kohéziós
politika nagyobb befolyást gyakoroljon. A felsőoktatás korszerűsítésében és a 
magángazdaság, különösen a kkv-k előmozdításában előrelépések könyvelhetők el. Mégis 
további tennivalók vannak minden területen, mindenekelőtt a versenypolitikában.

Az előadó javasolja a kohéziós politika szorosabb összekapcsolását a makrogazdasági 
célokkal, valamint a strukturális és intézményi reformokkal:

 a makrogazdasági feltételrendszert, amely egyelőre csak a kohéziós alapra vonatkozik, 
ki kellene terjeszteni;

 meg kell vizsgálni, hogy a feltételrendszer felhasználható-e más célok esetében is, 
mint amilyenek például a kohéziós politikához kötött strukturális és intézményi 
reformok.

III. Az egyéb európai politikák és a kohézió

Az 5. kohéziós jelentés alapos és részletes áttekintést ad több uniós szakpolitika regionális 
hatásairól, amelyeket regionális dimenziójuk szerint foglal össze. Egyes szakpolitikai 
területeken az egyenetlen területi hatások konkrét lépéseket tesznek szükségessé a költségek 
és hasznok kiegyenlítettebb elosztásának szavatolása érdekében. Ebből következően 
tudatosabban figyelembe kell venni a regionális hatásokat: a területi hatásokat már a 
szakpolitika kialakítása során meg kell vitatni, vagy ennek alternatívájaképpen a megfelelő 
intézkedések utólagos értékelését ki lehetne egészíteni egy regionális hatásvizsgálattal. 

Az előadó üdvözli a javaslatot, miszerint a Bizottságnak a hatásvizsgálat során törekednie kell 
a regionális dimenzió hangsúlyosabb kiemelésére, és hogy a tagállamoknak ezzel 
kapcsolatban saját megközelítéseket lehetne kialakítaniuk. E terület eljárásait tovább kell 
fejleszteni, és a további intézkedések alapját az egyes szakpolitikák meghatározott régiókra 
gyakorolt hatásairól szóló ESPON-tanulmány eredményeinek kell képezniük.
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Az előadó megerősíti továbbá, hogy a kohéziós és a növekedési célkitűzésekre tekintettel 
fontos az infrastrukturális javításokat a képzésbe, a vállalkozói tevékenységbe és az 
innovációba eszközölt befektetésekkel párosítani. Ugyanígy szükség van a K+F-programok, a 
kohéziós politika és a vidékfejlesztési politika régiókban történő összevonására. Az EU csak 
így valósíthatja meg széles fronton az innováció ösztönzését az európai célkitűzések 
érdekében.  

IV. A kohéziós politika hatásai

Mint azt a 2000–2006-os időszak utólagos értékelésének keretében megállapították, a 
kohéziós politikának köszönhetően az EU-15 1. célkitűzés hatókörébe tartozó régióiban 
egymillió munkahelyet sikerült teremteni, és 10%-kal sikerült növelni a GDP-t. Évente 
mintegy tízmillióan részesülnek oktatásban; több mint 23 millió személy csatlakozhatott a 
szennyvízgyűjtő- és -kezelő rendszerekhez. A makrogazdasági modellszimulációkból az 
derül ki, hogy a kohéziós politika az EU egészét tekintve összességében növelte a GDP-t.
A jelenlegi programozási időszakban a kohéziós politika keretében tervbe vett beruházások a 
vállalkozás és innováció területén kb. 79 milliárd EUR-t, a közlekedés területén 76 milliárd 
EUR-t – elsősorban az EU-12-ben –, a humántőke területén 68 milliárd EUR-t, a 
környezetvédelem területén pedig 62 milliárd EUR-t tesznek ki.

Az útépítési beruházások az EU-15-ben messzemenően sikeresen lezárultak, és mostantól 
ezeknek a környezetbarát közlekedési módokra (vasút, helyiérdekű közlekedési rendszerek) 
kell összpontosulniuk. Az előadó emellett azt ajánlja, hogy az összeurópai szempontból 
jelentős építési és javítási intézkedéseket, valamint a hézagpótlást állítsák a középpontba 
például a közutak és a belvízi utak területén, az EU-12-ben pedig továbbra is prioritás az 
összes közlekedési összeköttetés javítása. 

A kohéziós politika vidéki területekre gyakorolt hatásait szintén elemezték, és 
megállapították, hogy ez a politika hozzájárult a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáféréshez és 
ezáltal az életkörülmények javításához és a kiegyensúlyozottabb területi fejlődéshez.

Az érdekelt felek helyi és regionális szinten történő aktív részvétele sok projekt esetében a 
legfontosabb tényező volt, amely hozzájárult azok sikeréhez, és döntő többletértéket jelentett 
a kohéziós politika számára. A partnerségi elvet illetően az értékelésekből az derült ki, hogy 
azt a 2000–2006-os időszakban az EU-15 országaiban fokozottabban alkalmazták, ám az EU-
10 országaiban akad még tennivaló. Általánosságban a partnerség az uniós programok 
esetében hangsúlyosabb volt, mint a nemzeti programok esetében.

Érdekes módon a kohéziós politika igazgatási költségei nem magasabbak, mint más 
nemzetközi szervezetek finanszírozási programjainak költségei, jóllehet a költségek és a 
személyzeti igény az egyes tagállamokban eltérően alakulnak. Az európai jogszabályok 
alkalmazása csak jelentéktelen mértékben növeli az igazgatási költségeket, ha azonban a 
nemzeti követelmények túllépnek a szükséges mértéken, jelentősen növekedhet a 
bürokrácia.

Kiemeltek néhány olyan területet is, ahol még javításra van szükség. Így például folytatták a 
vállalkozásokra irányuló, nem differenciált támogatásnyújtás reformját, és azt jellemzően 
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speciális finanszírozási eszközök kínálatával (kölcsön, kockázati tőke, hálózati támogatás 
stb.) egészítették ki.

Az értékelés emellett arra az eredményre jutott, hogy (gyakorlatilag minden beruházási 
területen) nem annyira a programban kitűzött célok elérése állt az előtérben, hanem –
helytelenül – a finanszírozási források kiadása. Az ellenőrzés gyakran túlságosan a
látszólagos végeredményre (megépített utak hossza kilométerben, továbbképzési intézkedések 
száma), nem pedig az elérni kívánt hatásokra (az új közlekedési utak hozzájárulása a 
regionális fejlődéshez, munkahely-közvetítés a képesítő programok révén) irányul. Ezért a 
jövőben világosabban meg kell fogalmazni a célokat, ezeknek kevesebb prioritásra kell 
összpontosulniuk, és világos kritériumok alapján értékelhetőnek kell lenniük.

Az 5. kohéziós jelentésben különösen kontrafaktikus jellegű hatásvizsgálatok, költség-haszon 
elemzések, a kedvezményezettekkel folytatott konzultációk és kvalitatív módszerek, pl. 
esettanulmányok alkalmazását javasolják. A tagállamokat felszólítják, hogy a Bizottság 
intézkedésein túlmenően e területen végezzenek saját értékeléseket is.
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A jelentés javasolt felépítése

A kidolgozandó jelentés tekintetében tehát a következő felépítést javasoljuk. 

1. Az 5. kohéziós jelentés megállapításainak értékelése
(a lezárt 2000–2006-os pénzügyi programozási időszak értékelése és a jelenlegi 
2007–2013-as időszak félidős értékelése)

o A célkitűzések megvalósítása
o Programozás és programozási felelősség
o Az ellenőrzés és a hatékonyság értékelése

Az Unió számára a kohéziós politika a legfőbb eszköz a mind a 271 régióját átívelő, 
kiegyensúlyozott és harmonikus fejlődés előmozdításához. A 2000–2006-os programozási 
időszak utólagos értékelése1 előrehaladást mutatott a gazdasági, társadalmi és területi 
különbségek csökkentése terén. 

A stratégiák és operatív programok tagállami végrehajtása a 2007–2013 közötti időszakban 
javában zajlik, és már számos projekt megvalósítására sor került. A jelentés a végrehajtás 
jelenlegi állását elemzi majd, ugyanakkor előretekintő megközelítést érvényesít. Célja, hogy 
konkrét előrelépést hozzon. Ezért ezek alapján olyan ajánlásokat fogalmaz meg, amelyek a 
jelenlegi programozási időszakban a végrehajtás javítását hivatottak szolgálni.

2. A strukturális alapok jövője

A jelentés központi kérdésként a kohéziós és strukturális politika jövőjére vonatkozó első 
konkrét ajánlásokkal fog foglalkozni. Ennek alapjául a Bizottság 5. kohéziós jelentéssel 
kapcsolatos következtetései szolgálnak, amelyekre a következő tartalmi áttekintésben 
ismételten kitérünk.

2.1. A kohéziós politika célkitűzései és tartalmi elemei:

2.1.1. Kitekintés: globális és európai keretfeltételek

Az európai regionális politikát a világban végbemenő változások viszonylatában kell 
kialakítani. A jelentés a következő kérdésekre keresi a választ:

(1) Milyen globális kihívásokkal kell szembenéznie az európai államközösségnek az 
elkövetkező években? 
(2) Milyen lehetőségeket rejt a régiók számára az egyre erősödő globális munkamegosztás és 
az információtechnológia terén elért haladás?  
(3) Mivel tudnak hozzájárulni az európai régiók az erőforrás-hatékonysághoz és az 
éghajlatvédelemhez? Hogyan érinti magukat a régiókat a demográfiai fejlődés, a környezeti 
események, valamint a pénzügyi válság és a globalizáció hatásai? 
(4) Mely területeken és hogyan tud hozzájárulni az európai kohéziós politika az 
esélyegyenlőséghez a regionális fejlődés terén?

                                               
1 A 2000–2006 közötti időszakban a kohéziós politika keretében megvalósuló, az ERFA által társfinanszírozott 
programok utólagos értékelése (1. és 2. célkitűzés), összefoglaló jelentés, 2010. április
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2.1.2. Európai hozzáadott érték

A kohéziós politika már a kezdetektől fogva hasznosnak bizonyult a kollektív szolidaritás és a 
növekedési politika szempontjából, ami az egész kontinens számára nagy jelentőséggel bír. A 
kohéziós politika továbbra is figyelembe fogja venni a Lisszaboni Szerződés arra irányuló 
célját, hogy csökkentsék a különböző régiók fejlettségi szintje közötti különbségeket és a 
leghátrányosabb helyzetben lévő területek lemaradását, és ezáltal jelentős mértékben 
hozzájárul az Európa 2020 stratégiához. Mindazonáltal a jövőbeli kihívások tekintetében, 
illetve a strukturális alapokhoz szükséges költségvetés elfogadására is tekintettel 
egyértelműbben meg kell határozni és erőteljesebben létre is kell hozni egy európai 
hozzáadott értéket. 

Még ha a hiányok/kihívások Európa valamennyi régiójában egyformán vannak is jelen 
(környezetvédelem, demográfiai fejlődés, képesítések), ebből még nem következik semmilyen 
európai szintű politikai felelősség. Csak azért, mert nemzetek/régiók hasonló problémákkal 
küzdenek, a problémák megoldása nem automatikusan Európa feladata. Az előadó szerint 
éppen az Európa 2020 stratégiában meghatározott bizonyos kulcsterületeken (az iskolából 
kimaradók számának csökkentése, a magasan képzett szakemberek és a foglalkoztatottak 
számának növelése, a szegénység csökkentése, a városi környezetvédelmi beruházások 
növelése) elsődlegesen nemzeti, sőt akár regionális vagy helyi politikai felelősség érvényesül. 

E tekintetben jelenthet segítséget a beruházások európai hozzáadott értékének pontosabb 
meghatározása. A Bizottság a következtetéseiben ezzel kapcsolatban még nem ad kellő 
lendületet, mivel a hozzáadott értéket – túlbonyolítva – inkább a programok végrehajtása 
alapján elemzi, azonban tartalmilag még nem igazán fejti ki. A jelentés ezért el fog térni a 
Bizottság következtetéseinek formai felépítésétől és elsősorban a következő kérdésekkel 
foglalkozik majd:

(5) Miként támogathatja az európai regionális politika nemzeti és regionális szinten 
közvetlenül és hatékonyan a gazdaságélénkítésre és a növekedésre irányuló törekvéseket?
(6) Miben keresendő az összeurópai célkitűzések regionális dimenziója?
(7) Miben keresendő az európai hozzáadott érték a kohéziós pénzeszközök felhasználásakor? 
Hogyan lehet ezt meghatározni?
(8) Milyen formában járulhatnak hozzá az európai régiók az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek eléréséhez?

2.1.3. A beruházási súlypontok meghatározása

A jövőbeli beruházási súlypontok a közös (gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi) 
kihívásokról és a kohéziós politika európai hozzáadott értékéről folytatott vita során 
fogalmazódtak meg. Ezen a téren az előadó üdvözli a Bizottság által a kohéziós politika 
utólagos értékelésében megfogalmazott ajánlást, miszerint a kritikus tömeg és a kézzelfogható 
hatások eléréséhez az erőforrások fokozottabb koncentrációjára van szükség. A jövőben 
biztosítani kell, hogy a tagállamok és a régiók a rendelkezésre álló uniós és nemzeti 
erőforrásokat az előttük álló konkrét feladatok megoldását szolgáló kisszámú prioritásra 
koncentrálják.
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Ezen előzetes megállapításokra tekintettel a jelentés a következő kérdésekre keresi majd a 
választ:

(9) Mely szakpolitikai területeken van szükség összpontosított európai megközelítési módokra 
az Európa 2020 stratégia célkitűzései és a regionális fejlesztési célok megvalósításához, 
illetve a regionális különbségek csökkentéséhez?
(10) Miként egyeztethető össze az európai eljárásmód a nemzeti szuverenitás alapelvével és a 
regionális önkormányzatiság értelmezésével?

2.1.4. A programozás tartalmi elemei, célrendszere és kerete

Az 5. kohéziós jelentésben és a következtetésekben meghatározott rendszer értelmében a 
kohéziós politika a továbbiakban valamennyi európai régióra kiterjedne, a már bevált 
célrendszer (1.: konvergencia, 2.: verseny és foglalkoztatás, 3.: határokon átnyúló 
együttműködés) pedig alapvetően megmaradna. Ezt azonban világosabban meg kell 
fogalmazni és hivatkozni kell az egyes költségvetési tételekre. Erre a jelentésben 
részletesebben is ki kell térni.

A Bizottság véleménye szerint a kohéziós politikát a következő főbb elemek alapján integrált 
politikaként kellene továbbfejleszteni:
- egy beruházási súlypontokat megfogalmazó, a Bizottság által elfogadott közös stratégiai 
keret, amely kiterjedne a Kohéziós Alapra, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra, az Európai Halászati Alapra és az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra;
- egy (kohéziós politikára vonatkozó) fejlesztési és beruházási társulási szerződés, amely 
felváltaná a korábbi nemzeti stratégiai keretterveket, és amelyet a tagállamok és az Európai 
Bizottság között folytatott tárgyalások keretében fogadnának el;
- operatív programok, amelyek a jelenlegi programozási időszakhoz hasonlóan a stratégiai 
dokumentumok konkrét beruházási prioritásokká történő átalakításának legfontosabb eszközei 
maradnának.

Ez a három javaslat képezi a Bizottság vonatkozó javaslatának tartópilléreit. Ettől függetlenül 
azonban a célkitűzésekre és az erőforrások szerkezetére tekintettel további szempontokat is 
mérlegelni kell, amelyekkel a jelentés is foglalkozni fog:
(11) A pénzügyi támogatást a jelenlegi programozási időszakhoz hasonlóan a régiók 
gazdasági fejlettségi szintje alapján (egy főre jutó GDP-ben kifejezve) fogják felosztani a 
régiók között (az uniós szakpolitikák kidolgozásánál és végrehajtásánál azonban a következő 
döntési szinten további eszközök/mutatók fogadhatók el). Hogyan nézne ki egy ilyen modell?
(12) Miként biztosítható, hogy a programozás és lebonyolítás reformja alapvetően 
összekapcsolódjon az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló célkitűzéssel?
(13) Hogyan oldható meg, hogy a korábban leginkább támogatott, továbbra is kedvezőtlen 
regionális jegyeket (pl. a népesség csökkenését) mutató területek különös figyelmet kapjanak 
a szükséges átmeneti támogatásoknál?
(14) Valóban törekedni kell kohéziós politikai megfontolásokból az 1. és 2. célkitűzés között 
egy átmeneti kategória kialakítására?
(15) A Kohéziós Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott 
beruházások sok esetben ugyanazokhoz a célkitűzésekhez kapcsolódnak. Hasznos lenne-e a 
rendszer – többek között a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
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összevonására is kiterjedő – egyszerűsítésével növelni a finanszírozás hatékonyságát? Egy 
összevont alap így is hozzá tudna-e járulni a szükséges infrastrukturális fejlesztésekhez az EU 
kevésbé fejlett részein? Hatékonyan megvalósítható lenne-e így a jövőbeli kohéziós politika 
egy olyan célkitűzése, amely arra irányulna, hogy az infrastrukturális beruházások 
fokozottabban összekapcsolódjanak a képzési, vállalkozási és innovációs beruházásokkal?
(16) A Bizottság a finanszírozási eszközök reformját szorgalmazza. A fontos pénzügyi 
támogatást fokozottabban a hitelek és a pénzügyi alapok nyújtotta megoldásoknak kell 
kiegészíteniük.  Mennyire és milyen formában lennének alkalmazhatók az új finanszírozási 
módok? Ezek közül a legegyszerűbbet (hitelek) kellene-e alkalmazni, hogy az adminisztratív 
terhek csökkenjenek? Szóba jöhetnek-e kevésbé közvetlen intézkedések is (pl. tanácsadás vagy 
a klaszterek támogatása)?
(17) Miként határozható meg pontosabban az Európai Szociális Alap és annak szerepe a 
kohéziós politika integrált szerkezetének és finanszírozásának keretében? Hogyan érhető el 
nagyobb összhang az ESZA és az egyéb strukturális alapok (elsősorban az ERFA) között? 
Hogyan javíthatók az ESZA és az ERFA közötti szinergiák, és miként tehető lehetővé az 
integrált városfejlesztés megkönnyítését célzó keresztfinanszírozás?
(18) Hogyan fejleszthető a kohéziós politika szempontjából a városok és a vidéki térségek 
közötti partnerség, amely a jelentésben kifejezetten a kiegyensúlyozott fejlődés lehetőségeként 
kerül majd megemlítésre? Hogyan biztosítható a vidékfejlesztés és a kohéziós politikai 
intézkedések közötti szinergiák javítása, illetve hogyan egységesíthetők az előírások?
(19) Mennyire konkrétan kellene megfogalmazni a programozási dokumentumokban a 
városokkal kapcsolatos szakpolitikai intézkedéseket, illetve mennyiben kellene a városi 
területeken indított projektek uniós társfinanszírozásának kötelező feltételeként előírni az 
integrált városfejlesztési terveket?
(20) A kohéziós politika továbbra is támogatja a területi együttműködés három – határokon 
átnyúló, országok közötti és régiók közötti – vonatkozását. Hogyan javítható a kapcsolat a 
strukturális és a kohéziós politika egyéb célkitűzéseivel? 

2.1.5. A területi kohézió

A Lisszaboni Szerződés a gazdasági és a társadalmi kohézió céljait a területi kohézióval 
bővítette. Attól eltekintve, hogy ezáltal az uniós kohéziós politika fogalmi rendszere és 
programköre egyre érthetetlenebbé válik az európai lakosság számára, és a lehetséges 
kedvezményezettek körében is egyre növekszik a cél- és programrendszerekkel kapcsolatos 
zűrzavar, a regionális kohézióval kapcsolatos beruházások évek óta az európai strukturális 
politika – tudniillik a gazdasági és társadalmi kohézió célkitűzéseinek keretében – alkalmazott 
eszközei. E fejezetcím alatt a Bizottság új elemként foglalkozik különösen a városfejlesztéssel 
és a makroregionális stratégiákkal kapcsolatos új megközelítésekkel. A jelentésben a 
következő kérdéseket kell tisztázni:

(21) Hogyan kapcsolódhat az uniós kohéziós politika az innovatív városfejlesztési 
stratégiákhoz?
(22) A makroregionális összefogás indokolja-e az erre elkülönített saját erőforrások iránti 
igényt? 
(23) A globális támogatások megfelelő eszközt jelentenek-e regionális szinten?

2.1.6. Szomszédsági és bővítési politika
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Az 5. kohéziós jelentés nem foglalkozik kellő mértékben ezzel a témával. Az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) és az előcsatlakozási támogatási 
eszköz (IPA) a kohéziós politika szempontjából nagy jelentőséggel bír, mivel ezeken 
keresztül többek között az Európai Unión kívüli államokkal folytatott határokon átnyúló 
együttműködést célzó források bocsáthatók rendelkezésre. Az IPA a tagjelölt országokat 
továbbá a kohéziós struktúrák tartalmi és szervezeti előkészítése terén is szolgálja. Egy 
csatlakozás ezenfelül természetesen kihatna a meglévő támogatási rendszerekre és a 
támogatások hatásfokára. A jelentés a következő kérdésekkel fog foglalkozni:

(24) A szomszédsági és bővítési politika keretében előirányzott regionális fejlesztési elemekre 
továbbra is az előcsatlakozási támogatási eszköznek (IPA) kellene-e rendelkezésre állnia, 
amely egy állam uniós csatlakozását feltételezi?
(25) Milyen következményekkel járnak a mindenkori sikeres csatlakozási tárgyalások az 
érvényben lévő kohéziós politika irányultságára? Eleget tesz-e az EU azzal kapcsolatos 
csatlakozási kritériumainak, hogy a bővítési kapacitását kohéziós politikai szempontból is 
értékelje? A Parlament és a Regionális Bizottság kellő mértékben részt vesz-e ezekben az 
eljárásokban?

2.2. A kohéziós politika új programköre: ösztönzők, feltételrendszer, 
eredményorientáltság

Az Európai Unió új gazdaságirányítási rendszere a Bizottság szerint új kötelező erejű 
rendelkezéseket tesz szükségessé a feltételrendszer és a reformokra irányuló ösztönzők 
tekintetében, amely reformokat a tagállamoknak a kohéziós politikával közvetlenül 
összefüggő területeken a pénzügyi erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása 
érdekében kellene végrehajtaniuk.

A következő programozási időszak tekintetében ki kellene bővíteni az ilyen jellegű 
makrogazdasági feltételrendszert, azaz annak nem csupán a Kohéziós Alapra kellene 
kiterjednie, hanem az olyan egyéb strukturális alapokra is, amelyek a kohéziós politika 
jövőbeli szerkezetének részét fogják képezni.

A feltételrendszerrel kapcsolatban a reformokat ösztönző új rendelkezéseket vezetnének be. A 
tagállamoknak ezáltal kötelezően be kellene vezetniük a szükséges reformokat. E folyamat 
irányításánál fontos a Bizottság adminisztratív kapacitása, illetve a Tanács politikai 
iránymutatása és az általa gyakorolt felügyelet közötti megfelelő egyensúly.

(26) Hogyan képzelhetők el konkrétan a kohéziós alapokból származó pénzeszközök hatékony 
felhasználását célzó nemzeti reformokra vonatkozó uniós előírások anélkül, hogy azok 
sértenék a tagállamok hatáskörét?
(27) Hogyan járulhat hozzá a kohéziós politika a hiánycélokat be nem tartók
megfegyelmezéséhez?

A már említett közös stratégiai kereten belül meghatároznák a feltételrendszer keretében 
történő beavatkozásokra vonatkozó fő elveket. Ezeknek az elveknek kellő mozgásteret kell 
biztosítaniuk ahhoz, hogy igazodni lehessen a nemzeti és regionális sajátosságokhoz, ami a 
kohéziós politika szempontjából különös jelentőséggel bír. Ennek alapján a programozási 
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időszak kezdetén a kohéziós politikához közvetlenül kapcsolódó területeken a programozási 
dokumentumokban (azaz a fejlesztési és beruházási társulási szerződésben és az operatív 
programokban) az intézményi háttértől függően minden egyes tagállammal, illetve régióval 
kötelező érvényű konkrét feltételekben egyeznének meg, összhangban az összes vonatkozó 
uniós szakpolitikával. 

A javasolt új feltételrendszerek segíthetnek az európai hozzáadott érték gondolatához való 
közelebb kerülésben, azonban még csak elméleti síkon mozognak, és további pontosítást 
igényelnek. Amennyiben a jelentés előrelépést hoz ezen a téren, és segít megválaszolni a 
Bizottság által feltett kérdéseket, haladéktalanul további adatokra lesz szükség. 

(28) Miben állnak az ilyen feltételrendszerek előnyei és hátrányai, valamint mi lenne a 
Bizottság, illetve a nemzeti és regionális hatóságok feladata és meddig terjedne ezek 
hatásköre e feltételrendszerek gyakorlati végrehajtása tekintetében?
(29) Hogyan kellene a tagállamokra (vagy régiókra?) vonatkozóan egyedileg meghatározni a 
feltételeket, ugyanakkor pedig biztosítani az összehasonlíthatóságot és az egyenlő elbánást? 
Milyen szerepet játszanak a régiók ebben a folyamatban? Hogyan lehet megőrizni a bevált 
partnerségi elveket?
(30) Miként biztosítható, hogy a kohéziós politika egyre inkább teljesítményhez kötött 
szerkezete ne vezessen az adminisztratív terhek növekedéséhez, és ily módon ne gátolja az 
egyszerűsítésre irányuló erőfeszítéseket?
(31) Mely mutatók alapján határozhatók meg előzetesen a fejlesztési célkitűzések, majd pedig 
mérhetők kézzelfogható módon a kohéziós politika eredményei? Ezek kellő hivatkozási 
alappal szolgálnak-e majd a végrehajtott beruházások európai hozzáadott értékéhez? 

A kohéziós politika egyik alapelvének számító társfinanszírozást – különös tekintettel annak 
maximális mértékére – felül kell vizsgálni és adott esetben differenciálni kell a fejlettségi 
szintnek, az európai hozzáadott értéknek, az intézkedések jellegének és a 
kedvezményezetteknek leginkább megfelelő módon.

(32) Milyen maximális mértékű társfinanszírozás biztosítaná a strukturális alapok 
felelősségteljesebb felhasználását, pl. 60%, 75% vagy 90%? Szükség van-e a javasolt 
differenciálási kritériumok egyéb kritériumokkal történő kiegészítésére, és ha igen, 
melyekkel?

Tekintetbe lehetne venni olyan innovatív eszközök alkalmazását, amelyek növelik a 
hatékonyságot. Uniós szinten így teljesítménytartalékot lehetne bevezetni az Európa 2020 
stratégiában szereplő célok megvalósításának előmozdítása érdekében. A kohéziós források 
korlátozott részét tehát fenntartanák, és egy félidős felülvizsgálat során azoknak a 
tagállamoknak és régióknak osztanák ki, amelyek programjaik révén – kiinduló helyzetükhöz 
képest – a leginkább hozzájárultak az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósításához.

(33) Milyen mértékű lehetne a költségvetés teljesítménytartalékra előirányzott része? Mi lenne 
a konkrét finanszírozási forrás? Milyen ellenőrzést gyakorolnának a tagállamok a fel nem 
használt források fölött? 

2.3. Finanszírozási stratégia és pénzügyi ellenőrzés
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2.3.1. Az EU költségvetése: időtartam és költségvetési tételek

A kohéziós politika végrehajtása tekintetében az EU költségvetése a jelenlegi formájában 
bevált. Következésképpen annak bevett és bevált szerkezetével kapcsolatos minden, mégoly 
csekély mértékű módosítás esetében is különösen elővigyázatosan kell eljárni. Sajnos a 
Bizottság a következtetéseiben még nem foglalkozik mélyrehatóan a költségvetés új 
szerkezetéről jelenleg folytatott vitával.

(34) Milyen költségvetési időszakok kedveznek a kohéziós politika végrehajtásának? Az 
Európa 2020 stratégia és a növekedés új fogalommeghatározásának fényében át kell-e 
alakítani a költségvetési tételek felosztását?

2.3.2. Pénzügyi irányítás, költségvetési fegyelem és pénzügyi ellenőrzés

A Bizottság az általános eljárások, az éves irányítási nyilatkozatok és az akkreditációs 
eljárások felelős hatóságokra való kiterjesztését javasolja, és a szigorú nemzeti ellenőrzések 
tekintetében több ösztönzőt is megvizsgál. A nemzeti hatóságok részére csak akkor lehetne 
folyósítani az uniós támogatásokat, ha ők maguk már kifizették a kedvezményezettnek a 
megfelelő uniós összeget. A kifizetéseket továbbá erősebben össze kell kapcsolni az 
eredményekkel, az N+2 szabályt pedig továbbra is minden területen alkalmazni kell.

(35) A tagállamok részéről elengedhetetlen a társfinanszírozott kiadások szigorúbb minőségi 
és jogi ellenőrzése. Miként fogadtathatók el és hajthatók végre mindenkire nézve kötelezően a 
Bizottság ezzel kapcsolatos javaslatai? Miként zárható ki az utólagos visszatérítéseknél a 
viszonylag szegényebb tagállamok helyzetének veszélyeztetése?
(36) Hogyan biztosítható e-kormányzási megoldások segítségével egy ilyen ellenőrzési 
rendszer tekintetében a legnagyobb mértékű egyszerűsítés és végső soron a legnagyobb 
mértékű hatékonyság?
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A munkadokumentum záró következtetései

A fenti fejezetekben említett összesen 36 kérdés felvetésével az előadó összegyűjtötte a 
jelenleg élénk vita tárgyát képező, a 2013 utáni kohéziós politikával kapcsolatos javaslatok 
közül a legfontosabbakat.

Az uniós kohéziós politika alapvetően fokozottabban eredményorientált megközelítést kíván 
meg. A Bizottságnak az Európa 2020 stratégia tartalmi elemeinek bevonására irányuló 
alapvető javaslatai is meggyőzőek, még akkor is, ha az Európa 2020 stratégia megközelítése 
nem fedi le a kohéziós politika szempontjából fontos összes követelményt. A jövőbeli 
regionális támogatás szempontjából ugyancsak elengedhetetlen, hogy a tagállamokra nagyobb 
felelősség háruljon a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésénél.

Még ha a Bizottság következtetéseivel elvben a legnagyobb mértékben egyet is értenek, 
konkrét végrehajtási javaslatokra van szükség ahhoz, hogy az Európai Parlament és a 
tagállamok jóváhagyását a továbbiakban is elnyerjük. Az első értékeléseket és a 
végrehajtással kapcsolatos ajánlásokat a következő jelentés fogja tartalmazni.

A Bizottság részéről még nem került sor az európai hozzáadott érték kifejezetten kohéziós 
politikai megfontolások alapján történő meghatározására. A célok meghatározásához és az 
eredmények méréséhez szükséges mutatókra vonatkozóan is mihamarabb javaslatokat kell 
tenni. A tervezett feltételrendszert, a fejlesztési és beruházási társulási szerződéseket éppen az 
Európa 2020 stratégia fontos céljainak végrehajtásával kapcsolatos nemzeti, illetve regionális 
hatáskör miatt kell pontosabban meghatározni. Az európai kohéziós és strukturális politika 
hatása és nyilvános értékelése tekintetében itt döntő jelentőséggel bír a jövőbeli feladatoknak 
az EU, a tagállamok és a régiók között történő elfogadott és megfelelő megosztása.


