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ÖSSZEFOGLALÁS 
Az EU kohéziós politikája az Unió gazdasági, szociális és területi kohézióra vonatkozó 
célkitűzései elérésének fő eszköze. Ez az uniós költségvetés második legnagyobb tétele, 
több alapot ölel fel, és összhangban van az EU átfogó növekedési és munkahelyteremtési 
stratégiájával. Az uniós költségvetés jelenlegi időszakban zajló felülvizsgálata és politikai 
átalakítása során a 2013 utáni kohéziós politika reformjával kapcsolatos vita határozott 
lendületet kapott. Az ötödik kohéziós jelentés 2010. novemberi és a pénzügyi terv 
tervezetének 2011. júniusi közzététele után a kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási 
csomag tervezetét mint a Tanácson és a Parlamenten belüli tárgyalások alapját a Bizottság 
várhatóan 2011 októberében teszi közzé.  
Ezzel összefüggésben e tanulmány általános célja a 2013 utáni kohéziós politika 
kilátásainak és lehetőségeinek áttekintése a közelmúltbeli kutatások és politikai 
dokumentumok analitikus összehasonlítása és áttekintése alapján. A reform politikai 
összefüggéseiről szóló bevezető fejezet után a 2. fejezet a célokat, a felépítést és a 
módszertant részletesebben is ismerteti. A „politikaelemzés” megközelítése alapján a 
kutatás e formájának célja az alternatív politikai lehetőségek előnyeinek és hátrányainak 
értékelése, valamint az egymással versengő reformkilátások mögötti elképzelések és 
értékek összegzése. A módszertan a szakirodalom áttekintésén és a költségvetési 
modellezésen alapul.  
A 3. fejezet a kohéziós politika jellegére és jövőjére vonatkozó különböző megnyilvánulások 
és elképzelések összehasonlítása céljából koncepcionális keretet dolgoz ki. Elsőként az 
újraelosztással kapcsolatos, a politikát mint csupán költségvetési átviteli mechanizmust 
érvénytelennek tekintő véleményt állítja szembe azzal az egyre inkább érvényesülő, 
helyalapú elképzeléssel, amely a politikát integrált és területi hangsúlyú fejlesztési 
politikaként tünteti fel. A kohéziós politika reformjáról szóló vita az Európa 2020 tágabb 
összefüggésébe ágyazódik, amelynek keretét egyfelől a területi kontra ágazati 
megközelítésekkel, másfelől a központosított kontra hatáskör-átruházáson alapuló 
irányítással kapcsolatos, kettős és gyakran egymással ellentétes elképzelések képezik.  Az 
Európai Parlamentnek a 2013 utáni költségvetési és politikai reformról szóló vitában való 
formális és informális megnyilvánulásai egyértelműen azt mutatják, hogy a Parlament a 
helyalapú, területileg integrált kohéziós politikai elképzelést támogatja, amely az Unió 
átfogó, Európa 2020 elnevezésű menetrendjének középpontjában foglal helyet. Ezenfelül 
továbbra is határozottan az erőteljes, kellő mennyiségű erőforrással ellátott kohéziós 
politika mellett száll síkra. A jogalkotási keretet illetően a Miniszterek Tanácsával együtt 
teljes jogkörrel bíró társjogalkotóként nem szabad, hogy az Európai Parlament szerepe arra 
korlátozódjék, hogy a kohéziós politikára vonatkozóan kifejtse egyértelmű és nagyra ívelő 
elképzelését.  
Az uniós kohéziós politika támogathatóságra és elosztásra vonatkozó jövőbeli 
forgatókönyveit a 4. fejezet ismerteti a legfrissebb statisztikai adatok alapján. Ezek 
részben új „politikai tájképet” vázolnak fel a regionális gazdasági növekedésnek, részben 
pedig a 27 tagú EU-ra vonatkozó átlagok alkalmazásának betudhatóan, amelyek együttes 
hatására jelentős mértékben csökken a konvergencia-régiók kiterjedése. A regionális 
növekedés a lengyel és a román fővárosi régió mellett különösen több német és spanyol 
régióban eredményezné a konvergencia-státusz elvesztését. Az átmeneti régió új 
meghatározásának bevezetése szintén módosítja majd a beavatkozási mintát, mivel a 
támogatott térségek olyan kategóriáját hozza létre, amely a „tizenötök” lakosságának több 
mint 11 százalékát felöleli. A 2020-as költségvetési javaslatok összességében szerény 
csökkentést irányoznak elő a kohéziós politika költségvetésében. Ezt javarészt a 
konvergenciára fordított kiadások csökkentése indokolja, noha a konvergenciára fordított 
fejenkénti összegek némileg emelkednek; a regionális versenyképességre és 
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foglalkoztatásra fordított összegek jelentősen emelkednek mind abszolút értékben, mind 
egy főre vetítve; az átmeneti régiókra fordított kiadások pedig ötven százalékkal 
növekednek. A pénzügyi keretösszegek meghatározása során kulcsfontosságú szerepet 
játszik majd a felső pénzügyi határértékek megállapítása, különösen a legkevésbé fejlett 
tagállamok esetében. Ezen országok esetében a javasolt felső határérték jelentősen 
alacsonyabb, mint 2007–13 között volt. 
Az 5. fejezet a kohéziós politika célkitűzéseit tekinti át Rámutat a kohéziós politika 
célkitűzéseinek sokrétűségére, ami okot adott a célok összetorlódásával és 
összekeveredésével kapcsolatos bírálatokra. A Bizottság nem javasolta az átfogó 
célkitűzések jelentős változtatását, és nem ajánlotta fel, hogy e tárgyra vonatkozóan 
további koncepcionális pontosítást nyújt. A Szerződés szerinti új kötelezettségvállalással 
összhangban a területi dimenzió hozzáadását elismerik, de a fő üzenet az, hogy jobban kell 
igazodni az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez, ami egyes tagállamokban és politika 
érdekelt feleiben aggodalmakat kelt azzal kapcsolatban, hogy a hagyományos kohéziós 
célok veszélybe kerülnek. Ez rámutat annak szükségességére, hogy a politika célkitűzései a 
gyakorlatban is megvalósuljanak a politikai célkitűzések pontos tartalma, valamint a 
célokkal járó következmények és kompromisszumok tisztázása érdekében. 
A területi dimenziót a 6. fejezet vizsgálja. Kihangsúlyozza a kohéziós politikának az uniós 
területek sajátos szükségleteihez és jellemzőihez való alkalmazkodóképességét mint 
kulcsfontosságú értéket, amit alátámaszthatna, ha a területi kohézió formálisan is a 
Szerződésben foglalt célkitűzéssé válna. A Bizottság javasolja a városi menetrend 
megerősítését, a funkcionális földrajzi egységek ösztönzését, a sajátos földrajzi vagy 
demográfiai problémákkal küzdő területek támogatását és a transznacionális 
együttműködés és a makroregionális politikák stratégiai összeegyeztetésének fokozását. 
Nem meglepő módon az előíróbb jellegű elemekkel kapcsolatban ellenállás tapasztalható. A 
területi dimenzió ugyanakkor uniós szinten jelentősebb stratégiai irányításban 
részesülhetne, adott esetben a közelmúltban elfogadott, 2020-ra vonatkozó 
területfejlesztési menetrend alapján a kohéziós politika jövőbeli területi prioritásainak 
egyértelműsítése és megerősítése érdekében. Az együttműködés területi dimenziójának 
stratégiaibb hangsúlyú megközelítését szintén prioritássá kell tenni, ideértve a valóban 
transznacionális és határokon átnyúló jelentőségű prioritások és projektek hangsúlyosabbá 
tételét, törekedve a külső határokon átnyúló főbb együttműködésekkel és a 
makroregionális stratégiákkal való nagyobb összhangra és az igazgatási követelmények 
egyszerűsítésére. 
A stratégiai egységesség és programozás cím alatt a 7. fejezet az új tervezési kerettel 
és a tematikus koncentrációval kapcsolatos javaslatokra összpontosít. Ez magában foglalja 
egy uniós szintű, közös stratégiai keret, kötelező erejű nemzeti partnerségi szerződések 
bevezetését, valamint az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek nagyobb fokú tematikus 
koncentrációját. A közös stratégiai keret létrehozásának nagy a támogatottsága, noha még 
nem látható, hogy miként foglalkozik majd a kohéziós politika magvát képező területi 
dimenzióval. Ezenfelül a dokumentummal kapcsolatos szerepvállalás növelése érdekében 
szükség van a kerettel kapcsolatos politikai vitára a Miniszterek Tanácsának, valamint az 
Európai Parlamentnek a jóváhagyási folyamatba való bevonása révén.  A kötelező erejű 
partnerségi szerződések bevezetésével összefüggő egyik fő kihívás az igazgatási terhek és 
költségek növekedése. Miközben széles körű az egyetértés a tematikus koncentráció 
szükségességével kapcsolatban, a tagállamok között nincs konszenzus azt illetően, hogy 
azt a gyakorlatban miként valósítsák meg. Ha a közös célkitűzéseket és az egyes 
tagállamokra vonatkozó, kötelező erejű és eredményorientált célokat partnerségi 
szerződésekben rögzítik, sok minden szól amellett, hogy rugalmasságot biztosítsanak a 
célok elérésének módját és a beavatkozásokkal kapcsolatos politikák kombinációját 
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illetően. Azt is szükséges biztosítani, hogy a tematikus koncentráció többszörös területi 
szinten ne akadályozza az integrált politika megvalósítását. 
A 8. fejezet az eredményorientált menetrend és az általánosabb uniós gazdaságirányítási 
fejlemények részét képező feltételekkel és ösztönzőkkel kapcsolatos új ötleteket tekinti 
át. A kohéziós politika eredményességével kapcsolatos bírálatok kezelése és annak 
biztosítása érdekében, hogy annak számszerűsíthető és látható eredményei és hatásai 
legyenek, a Bizottság előzetes, strukturális, teljesítményfüggő és makrogazdasági 
feltételeket javasol bevezetni. Míg e kérdéssel kapcsolatban a legtöbb tagállam óvatos, a 
Bizottság javaslatai alapos megfontolásra érdemesek, amennyiben a politika 
teljesítményével kapcsolatos folyamatos bírálatokat kezelni kívánják, és a politikát 
fenntarthatóbbá kívánják tenni és számára az uniós intézmények és polgárok körében 
nagyobb legitimitást kívánnak elérni. Ezenfelül a politikai érzékenység elemzése és a 
meglévő tanulmányok áttekintése arra enged következtetni, hogy a feltételek és ösztönzők 
– különösen az előzetes jellegűek – megerősítése kivitelezhető lenne. 
A teljesítményalapú modell további előfeltételei a hatékony nyomon követés, értékelés 
és a teljesítési képesség. Amint azt a 9. fejezetben áttekintjük, a Bizottság nyomon 
követésre és értékelésre vonatkozó javaslatai a tervezési szakaszban a program számára 
egyértelműbb célkitűzéseket és célokat irányoznak elő, bővebb és pontosabb jelentéseket, 
kötelező értékelési terveket és a hatások értékelésének hangsúlyosabbá tételét. A 
javaslatok a korábbi tapasztalatokra épülnek, és összhangban állnak különböző 
tanulmányok ajánlásaival, ugyanakkor a tagállamokban aggodalmak merültek fel azzal 
kapcsolatban, hogy a további kötelezettségek nyomán csökken a rugalmasság, és 
növekednek az igazgatási és jelentéstételi terhek. Egy megoldandó kritikus kérdés az, hogy 
a kohéziós politika teljesítményéről szóló stratégiai vitában hogyan erősíthető meg az 
Európai Parlament szerepe, különösen a Bizottsággal és a Tanáccsal folytatott, a kohéziós 
politika eredményeiről és sikereiről szóló erőteljesebb intézményközi párbeszéd révén. A 
stratégiai vita alátámasztására az Európai Parlament (és az egyéb érdekelt felek) 
rendelkezésére álló, a végrehajtásra vonatkozó, a politikaformálók elszámoltatását célzó 
tájékoztatást meg kell erősíteni. Az egyik közvetlen intézkedés az lenne, ha előírnák, hogy 
a program végrehajtására vonatkozó valamennyi adatot, értékelést, éves végrehajtási 
jelentést és a zárójelentéseket rendelkezésre bocsátásukat/jóváhagyásukat követően 
azonnal nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni az interneten. A Bizottság javaslataiban 
foglalt másik, viszonylag mellőzött kérdés az igazgatási és technikai képességek megfelelő 
növelésére irányuló szükséglet a programok kidolgozását, nyomon követését és értékelését 
illetően, a tagállamokban és a Bizottságnál egyaránt. 
A 10. fejezet a megosztott igazgatás megbízhatósági modelljével foglalkozik. A 
költségvetési rendelet felülvizsgálatának részeként a struktúra mélyreható átalakítását 
javasolják, lényegében a közös agrárpolitika jelenlegi modelljét vinnék át a kohéziós 
politikára éves akkreditáció, éves végső elszámolás és jelentéstétel, a programok fokozatos 
lezárása és független értékelés révén. A tagállamok határozott ellenkezése és a – 
legalábbis rövid távon – megkérdőjelezhető hasznok ismeretében sok minden szól amellett, 
hogy a meglévő igazgatási és ellenőrzési rendszerek számára folyamatosságot kell 
biztosítani, vagy legalábbis módot kell találni arra, hogy a költségvetési rendeletre 
vonatkozó javaslatok a meglévő rendszerekkel összeegyeztethetők legyenek. Sürgetőbb 
kérdés a programokat igazgató testületek és a kedvezményezettek pénzügyi igazgatással, 
auditálással és ellenőrzéssel kapcsolatos terheinek egyszerűsítése a pénzügyi ellenőrzés 
magas szintjének fenntartása mellett. Az arányosságnak a megoldás részét kell képeznie, 
és nagyobb mértékben kell hagyatkozni a nemzeti rendszerekre, ha azok hatékonynak 
bizonyultak. A kiadásokra – például az egységnyi költségekre és átalányösszegekre – 
vonatkozó egyszerűsített visszatérítési eljárások kiterjesztése előnyös lehetne, de a 
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jelenleg alkalmazott egyszerűsített költségek további tisztázására és értékelésére van 
szükség.  
A 11. fejezet tekinti át a hozzáadott érték egyre inkább előtérbe kerülő kérdését, amelyet 
gyakran olyan tágan értelmeznek, hogy nem csak a fejlesztésre, hanem az igazgatásra, a 
tanulásra és a láthatóságra vonatkozó hatásokra is kiterjed, valamint a hazai rendszereket 
érintő továbbgyűrűző hatásokra és a kapcsolódó innovációra és a hatékonyságnövelésre is. 
A korábbi fejezetekben áttekintett javaslatokon túl a hozzáadott értékhez kapcsolódó egyéb 
reformjavaslatok az új pénzügyi eszközökkel, a pénzügyi addicionalitással, a 
társfinanszírozással és a partnerség elvével kapcsolatosak.  
A nem juttatásjellegű pénzügyi eszközök értékét elismerik, ugyanakkor a tagállamok 
nem szeretnék, ha a közvetlen támogatások alkalmazása során mozgásterük csökkenne, és 
ezen eszközök alkalmazására vonatkozóan egyszerűbb, egyértelműbb és rugalmasabb 
szabályokra van szükség.  A Bizottság addicionalitásra vonatkozó javaslatainak célja a 
jelentéstétel egyszerűsítése és a gazdaságirányítási beszámolók közötti következetlenségek 
felszámolása, ugyanakkor továbbra is kérdéses, hogy miként biztosítható, hogy a kohéziós 
politika kiadásai valóban csupán kiegészítsék a regionális fejlesztésre fordított hazai 
kiadásokat. A politika kiegészítő jellegének kérdése a jelentős politikai tartalmakkal vagy 
folyamatokkal kapcsolatban sokkalta kevesebb figyelemben részesült. Sok minden szól 
amellett, hogy a források kis részét a Bizottság számára különítsék el, amely inkább 
igazgatási szerepet tölthetne be, és a programdokumentumokban és a későbbi értékelések 
során sokkal határozottabb kötelezettségvállalást kell előírni a politika hozzáadott értéke 
tekintetében. A kötelezettségvállalások visszavonására vonatkozó, rugalmasabb szabályok 
szintén hozzájárulnának a politika hozzáadott értékéhez. Végül pedig a partnerség elvét 
pontosabb és ellenőrizhető szabályozási követelmények beépítése, egy nem kötelező erejű 
jogi szabályozást előtérbe helyező megközelítés bevezetése és a partnerségi munkára 
vonatkozóan a technikai segítségnyújtás nagyobb mértékű alkalmazása révén lehetne 
megerősíteni. A Bizottság azonban nem tett egyetlen egyedi javaslatot sem, és ezen 
elgondolások feltehetőleg a tagállamok ellenállását váltanák ki.  
A záró fejezet összefoglalja a tanulmány következtetéseit, és politikai ajánlásokat 
fogalmaz meg az Európai Parlament álláspontjának kinyilvánítása érdekében.   

 A politika szerkezete: Az érintett, különböző regionális növekedési adottságokkal 
rendelkező régiók vegyes összetételére való tekintettel egységes politikai 
megközelítést kell kialakítani az átmeneti kategória vonatkozásában.  

 Célkitűzések: A hatékonyabb és eredményorientált kohéziós politika iránti 
elkötelezettséghez a politika gyakorlati megvalósítása szükséges a célkitűzések 
pontos tartalma, valamint a célokkal járó következmények és kompromisszumok 
tisztázása érdekében.  

 Az együttműködés területi dimenzióját az alábbiak révén kell megerősíteni: a 
valóban transznacionális és határokon átnyúló jelentőségű prioritások és projektek 
hangsúlyosabbá tétele, a hatás elérése érdekében megbízható területi elemzés 
alapján; az igazgatási követelmények egyszerűsítése; nagyobb összhang biztosítása 
a külső határokon átnyúló főbb együttműködésekkel és a makroregionális 
stratégiákkal; a részt vevő tagállamok által kialakítandó támogató 
politikai/szakpolitikai keret megkövetelése annak igazolására, hogy az uniós 
program a határokon átnyúló vagy transznacionális együttműködésre irányuló, 
tágabb stratégia részét képezi; valamint annak lehetővé tétele, illetve az arra kész 
tagállamok arra való ösztönzése, hogy a forrásokat különböző típusú helyre szabott 
beavatkozások végrehajtására fordítsák. Általánosságban a területi dimenzió minden 
vetületének előnyére válna, ha az EU komolyabb stratégiai irányítást alkalmazna. Az 
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ESPON-nak a politika kialakításához és megvalósításához való esetleges 
hozzájárulását jobban fel kell tárni.  

 Stratégiai egységesség és programozás: A közös stratégiai kerettel kapcsolatos 
szerepvállalás növelése érdekében szükség van a kerettel kapcsolatos politikai vitára 
a Miniszterek Tanácsának, valamint az Európai Parlamentnek a jóváhagyási 
folyamatba való bevonása révén. Ha a közös célkitűzéseket és az egyes 
tagállamokra vonatkozó, kötelező erejű és eredményorientált célokat partnerségi 
szerződésekben rögzítik, sok minden szól amellett, hogy rugalmasságot 
biztosítsanak a végrehajtást, azaz a célok elérésének módját és a beavatkozásokkal 
kapcsolatos politikák kombinációját illetően. Szükséges biztosítani, hogy a tematikus 
koncentráció többszörös területi szinten ne akadályozza az integrált politika 
megvalósítását. 

 Teljesítményirányítás: A feltételeket és ösztönzőket annak alapján kell értékelni, 
hogy: a kohéziós politika eredményességének javítására összpontosítanak-e; 
közvetlenül kapcsolódnak-e a kohéziós politikai beruházásokhoz; nyitottak-e a 
politikaformálók befolyása iránt; korlátozott számúak-e; tiszteletben tartják-e a 
szubszidiaritás elvét; valamint hogy a tagállamok és a Bizottság közötti közös 
megállapodáson alapulnak-e. 

 Nyomon követés, értékelés és képesség: A kohéziós politika teljesítményéről 
szóló stratégiai vitában meg kell erősíteni a Parlament szerepét, különösen a 
Bizottsággal és a Tanáccsal folytatott, a kohéziós politika eredményeiről és sikereiről 
szóló erőteljesebb intézményközi párbeszéd révén. A program végrehajtására 
vonatkozó valamennyi adatot, értékelést, éves végrehajtási jelentést és a 
zárójelentéseket rendelkezésre bocsátásukat/jóváhagyásukat követően online 
formában azonnal nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. Az igazgatási és technikai 
képességek nagyobb mértékű támogatására van szükség a programok kidolgozását, 
nyomon követését és értékelését illetően, a tagállamokban és a Bizottságnál 
egyaránt. 

 Megosztott irányítás: Sok minden szól amellett, hogy a meglévő igazgatási és 
ellenőrzési rendszerek számára folyamatosságot kell biztosítani, vagy legalábbis 
módot kell találni arra, hogy a költségvetési rendeletre vonatkozó javaslatok a 
meglévő rendszerekkel összeegyeztethetők legyenek. Sürgető prioritás a 
programokat igazgató testületek és a kedvezményezettek pénzügyi igazgatással, 
auditálással és ellenőrzéssel kapcsolatos terheinek egyszerűsítése.  

 Hozzáadott érték: A pénzügyi tervezés eszközeinek alkalmazására vonatkozóan a 
következő időszak kezdetétől egyszerűbb, egyértelműbb és rugalmasabb 
szabályokra van szükség. Pénzügyi szempontból vagy a kiadások hozzáadott 
értékének szempontjából továbbra is kérdéses, hogy miként biztosítható, hogy a 
kohéziós kiadások valóban csupán kiegészítsék a regionális fejlesztésre fordított 
hazai kiadásokat. A politika kiegészítő jellegének támogatása érdekében sok minden 
szól amellett, hogy a források kis részét a Bizottság számára különítsék el, amely 
inkább igazgatási szerepet tölthetne be. Különösen a programdokumentumokban és 
a későbbi értékelések során sokkal határozottabb kötelezettségvállalást kell előírni a 
politika hozzáadott értéke tekintetében. A kötelezettségvállalás visszavonására 
vonatkozó rugalmasabb szabály hozzájárulhatna az innovációhoz és a 
kísérletezéshez. 

 


