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Kivonat 

A tanulmány az Európa 2020 stratégiára összpontosít, különösen pedig annak 
hét kiemelt kezdeményezésére (Innovatív Unió, Európai digitális menetrend, 
Iparpolitika, Erőforrás-hatékony Európa, Mozgásban az ifjúság, Új készségek és 
munkahelyek és Szegénység elleni európai platform). Célja, hogy a 2014–2020 
közötti programozási időszakra vonatkozóan megvizsgálja a kohéziós politikával 
való összhangjukat, illetve hogy meghatározza, miképpen lehet e kiemelt 
kezdeményezéseket a jövőbeli közös stratégiai keretbe integrálni. Egy sor 
részletes esettanulmány segítségével a jelentés részletesen megvizsgálja a 
Lisszaboni Stratégia végrehajtása során a strukturális alapokkal kapcsolatosan 
szerzett tapasztalatokat. Minden egyes kiemelt kezdeményezést illetően 
részletes ütemtervet tartalmaz, feltüntetve, hogy rövid, közép- vagy hosszú 
távon milyen intézkedéseket kell elvégezni, mikor, hogyan és ki által. Végezetül 
a jelentés ajánlásokat fogalmaz meg a kohéziós politikai eszközök 
felhasználásával megvalósuló kiemelt kezdeményezésekkel kapcsolatosan.  
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE  
 

AIR Éves végrehajtási jelentés 

AT Ausztria 

BMUKK Oktatási, Művészeti és Kulturális Szövetségi Minisztérium (Ausztria)  

bn  Milliárd 

Cat Kategória 

CBC Határokon átnyúló együttműködés 

KA Kohéziós Alap 

CIP Versenyképességi és innovációs keretprogram 

CO2 szén-dioxid 

CONV Konvergencia  

CP Kohéziós politika 

CRES Megújuló Energiaforrások Központja 

CSF Közös stratégiai keret 

CSR A vállalatok társadalmi felelősségvállalása 

DG Főigazgatóság 

DPS Gazdasági Fejlődés és Társadalmi Kohézió (Olaszország) 

DSM Dél-Olaszországra (Mezzogiorno) irányuló stratégiai dokumentum 

DSPN Előzetes országstratégiai dokumentum (Olaszország) 

pl. például 

EMVA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

EBRD Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

EB Európai Bizottság 

EHS Környezeti szempontból káros támogatások 

EBA Európai Beruházási Alap 

EIP Vállalkozási és innovációs program 

EIT Európai Innovációs és Technológiai Intézet  

EMCO Foglalkoztatási Bizottság  

ETHA Európai Tengerügyi és Halászati Alap 

EP Európai Parlament 

EPMF Európai Progress mikrofinanszírozási eszköz 
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ERA Európai Kutatási Térség 

ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap 

ERIC Európai kutatási infrastruktúra-konzorcium  

ESCO Készségek, kompetenciák és foglalkozások európai osztályozási 
rendszere 

ESZA Európai Szociális Alap 

ESFRI Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma 

ETC Európai területi együttműködés 

ETEAN Görög vállalkozói és fejlesztési alap 

EU Európai Unió 

EU-12 Az EU-hoz 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok 

EU-15 A 2004-es bővítés előtti tagállamok 

EURES Európai Foglalkoztatási Szolgálat  

EYD EPAE 

 

Versenyképesség és vállalkozói kezdeményezés operatív program  

(Görögország) 

EYE Erasmus fiatal vállalkozóknak 
 

EYSED 
EN/KA 

Energia, természeti erőforrások és éghajlatváltozás operatív 
program (Görögország) 

FI Kiemelt kezdeményezések 

FISCALIS Uniós kooperációs program, amely lehetővé teszi a nemzeti 
adóigazgatások számára az információk és tapasztalatok cseréjét 

FP7 Hetedik kutatási keretprogram 

G20 20 meghatározó gazdaság pénzügyminiszterét és jegybankelnökét 
tömörítő szervezet 

G8 A világ nyolc legnagyobb gazdasága vezetőinek fóruma 

GDP Bruttó hazai termék 

GIF 
A gyorsan növekvő és innovatív kkv-k támogatására létrehozott 
eszköz  

GPP Zöld közbeszerzés 

HCI Emberi erőforrásokba való befektetés  

HORIZON 
2020 

Horizont 2020 – kutatási program a 2014–2020 közötti időszakban 
(hetedik keretprogram, versenyképességi és innovációs 
keretprogram és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet) 

HR Humánerőforrás 
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IB Közvetítő testületek 

IKT Információs és kommunikációs technológiák 

ICT-PSP Információs és kommunikációs technológiai szakpolitikai támogató 
program 

ILO Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 

JASMINE Európai mikrofinanszírozási intézményeket támogató közös program 

JEREMIE Mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai 
források  

JESSICA Fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai 
kezdeményezés 

JTS Közös technikai titkárság 

KIC Tudományos és innovációs társulások létrehozása 

LCA Életciklus-értékelés 

LIFE+ Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz  

LLL Egész életen át tartó tanulás 

IPR Szellemi tulajdonjogok 

LRA Helyi és regionális hatóságok 

MA Irányító hatóság 

Mbps Megabit/másodperc 

MEECC 
környezetvédelmi, energetikai és éghajlatügyi miniszter 
(Görögország) 

mn Millió 

MS Tagállam 

n.a. Nem értelmezhető 

NGO Nem kormányzati szervezetek 

NRP Nemzeti reformprogram 

NSRF Nemzeti stratégiai referenciakeret 

OP Operatív program 

PIA A szegénységre gyakorolt hatás vizsgálata  

POIN Régiók közötti operatív programok 

PON Nemzeti operatív program (Olaszország) 

K&F Kutatás és fejlesztés 

RCE Regionális versenyképesség és foglalkoztatás 

RES Megújuló energiarendszerek 
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ROP Regionális operatív program 

RSFF Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus 

K&F Kutatás és fejlesztés 

RTD Kutatás és technológiafejlesztés 

RTDI Kutatás, technológiafejlesztés és innováció 

SET Stratégiai energiatechnológia  

SEPA Egységes eurófizetési térség 

SF Strukturális alapok 

SK Szlovákia 

kkv-k Kis- és középvállalkozások  

TA Technikai segítségnyújtás 

EUMSZ Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

TEN Transzeurópai hálózatok 

TEP Területi foglalkoztatási paktum  

EUSZ Az Európai Unióról szóló szerződés 

TO Tematikus célkitűzés 

ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete 

USA Amerikai Egyesült Államok 

VET Szakoktatás és képzés 

WFD Az EU vízügyi keretirányelve 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

Előzmények 

Az Európa 2020 stratégiát 2010-ben mutatták be, azzal a céllal, hogy megteremtse az 
alapokat az EU számára a 2020 felé vezető úton. A lisszaboni stratégia továbbvitelének 
tekinthető, és el kívánja kerülni a múltbéli hibák elkövetését. A stratégia – a beágyazott hét 
kiemelt kezdeményezéssel együtt – a különböző tematikus területek közötti szinergiákat 
hivatott különböző szinteken kialakítani. A kiemelt kezdeményezések olyan tematikus 
területeken jelölik ki az utat, mint az innováció, a digitalizáció, a szegénység elleni 
küzdelem, a foglalkoztatás, az ipar, az ifjúság és az erőforrás-hatékonyság. A tematikus 
területek számos különböző európai és nemzeti szakpolitikai területre kiterjednek, és több 
európai eszközhöz, különösképpen pedig a kohéziós politika eszközeihez kapcsolódnak.  
Az Európa 2020 stratégia a lisszaboni stratégia helyébe lép. Ez utóbbi tematikus hatásai az 
Európai Unió számos politikájában és eszközeiben tetten érhetők. A gazdasági válság 
ugyanakkor egyértelműen kihatott a menetrend alapjaira, és emiatt a kitűzött célokat nem 
lehetett megvalósítani. Kérdéses azonban, hogy a kudarc kizárólag a válságnak tudható-e 
be, vagy a végrehajtás már a kezdetektől gyenge lábakon állt-e. Egy közelmúltban készült 
értékelés1 többféle kihívást is megnevezett a lisszaboni stratégiával kapcsolatosan, első 
helyen kiemelve annak összetettségét és a tagállamok általi elfogadásának hiányát. 
A kohéziós politika programjait többek között az úgynevezett „lisszaboni kódok” 
alkalmazásával dolgozták ki. A kohéziós politika „lisszabonizációjának” jelentős hatása volt 
a tematikus elosztásokra, de a folyamat továbbra sem rendelkezett a tagállamok általi 
felelősségvállalással. A kohéziós politika keretében alkalmazott tematikus megközelítés a 
lisszaboni stratégiában szerepelt először és fontos – sikereket és kudarcokat egyaránt hozó 
– tanulságokkal szolgált.  
A 2014–2020 közötti programozási időszak kohéziós politikájára vonatkozó javaslat 
jelenleg átdolgozás alatt áll, és az Európai Parlament európai és (különösen) tagállami 
szinten javítani kívánja az Európa 2020 stratégia jobb végrehajtását. Ezzel kapcsolatban az 
Európai Parlament szorgalmazza, hogy az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
finanszírozására irányuló koherens javaslat2 kidolgozásával, illetve az Európai Bizottság 
politikai reformjainak az Európa 2020 kiemelt kezdeményezésekkel való összehangolásának 
biztosításával – a szubszidiaritás elvét betartva – szorosabban kövessék nyomon a nemzeti 
kezdeményezéseket.  
A kiemelt kezdeményezések kohéziós politika eszközeivel történő végrehajtása során 
figyelni kell a közöttük fennálló kölcsönös kapcsolatra. A jelenlegi kohéziós politika és a 
kiemelt kezdeményezések közötti kapcsolat ugyanakkor még nem egyértelmű. E 
tekintetben világos ütemtervekre van szükség annak meghatározására, hogy a különböző 
szintű intézkedések és a különböző eszközök hogyan tudnak hozzájárulni a kiemelt 
kezdeményezésekhez.  

                                                 
1  Európai Bizottság (2010), A lisszaboni stratégiát értékelő dokumentum, bizottsági szolgálati 

munkadokumentum, SEC(2010)114, Brüsszel, 2010.2.2. 
2  Európai Parlament (2011), Strukturális és Kohéziós Politikák 2020-ra: a válság leküzdésének eszközei, 

feljegyzés, Belső Politikák Főigazgatósága, „B” Tematikus Főosztály: Strukturális és kohéziós politikák, 
Brüsszel, 2011. november  
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Kiemelt kezdeményezések és azok végrehajtása az európai politikák 
keretében 

A tanulmány áttekintést nyújt a hét kiemelt kezdeményezésről, és szemlélteti az 
európai politikákon belüli – különösen pedig a kohéziós politikán belüli – végrehajtásuk 
lehetséges módozatait. Az Európa 2020 stratégia hét kiemelt kezdeményezést vezet be: 
1. Innovatív Unió 

2. Európai digitális menetrend  
3. Iparpolitika a globalizáció korában 

4. Erőforrás-hatékony Európa 

5. Mozgásban az ifjúság 

6. Új készségek és munkahelyek menetrendje 

7. Szegénység elleni európai platform 

A kiemelt kezdeményezések a stratégia célkitűzéseihez és célcsoportjaihoz kapcsolódnak. A 
kiemelt kezdeményezések tematikus iránya ugyanakkor az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek elérése érdekében többdimenziós, és sokféle (uniós, tagállami, helyi és 
regionális) fellépési szintet feltételez. A kezdeményezések némelyike korábbi projektekből 
és programokból fejlődött ki, és már meglévő alapokra épül (ilyen pl. az Innovatív Unió és 
a Digitális menetrend). Ezzel magyarázható, hogy e kezdeményezések kidolgozása 
előrehaladott, és hogy a vonatkozó dokumentumok részletes cselekvési tervet tartalmaznak 
az előrelépésre vonatkozóan. Más kezdeményezések kevéssé kiforrottak (pl. a Szegénység 
elleni európai platform, Mozgásban az ifjúság). E két kezdeményezés társadalmi 
irányultságú, és ezért nem jellemző rájuk a korábban említett témakörök gazdasági 
lendülete. Emellett a társadalmi irányultságú kezdeményezések végrehajtása általában 
jobban kötött a helyi és regionális szintekhez, mint az ipari és innovációs tematikájú 
kezdeményezések. A tanulmány tájékoztatót nyújt minden egyes kiemelt 
kezdeményezésről.  
A kezdeményezés többdimenziós természete bizonyos fokú tematikai átfedésekkel jár a 
különböző irányvonalak között. A kiemelt kezdeményezések nem rendelkeznek saját 
költségvetésekkel, így megvalósításuk a különböző pénzügyi források eredményes 
összehangolásának és kezelésének függvénye. A kiemelt kezdeményezésekkel 
kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumok, illetve a kohéziós politikára vonatkozó 
aktuális javaslat vizsgálatából nyilvánvalóan kitűnik, hogy a jelenlegi kohéziós politikai 
javaslat3 nem tartalmazza kimondottan a kiemelt kezdeményezéseket, a kiemelt 
kezdeményezésekről szóló közlemények ugyanakkor több pénzügyi támogatási eszközt – 
különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA) és az Európai Szociális Alapot 
(ESZA) – megneveznek. További politikai eszközök – elsősorban a hetedik keretprogram 
(FP7) és az azt követő Horizont 2020 – közvetlenül és behatóan foglalkoznak a vonatkozó 
kiemelt kezdeményezésekkel. A kiemelt kezdeményezések megvalósítása mindenesetre 
nagymértékben függ a kohéziós politika keretében rendelkezésre álló pénzügyi 
támogatástól.  

 
3  Európai Bizottság (2011), A Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 

Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat, SEC(2011)1141, SEC(2011)1142, COM(2011)0615, Brüsszel, 2011.10.6. 
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A kohéziós politikára vonatkozó aktuális javaslat alig tesz említést a kiemelt 
kezdeményezésekről. A javaslat a 11 tematikus célkitűzés mentén szerveződik, amelyek a 
közösségi támogatási keretet alkotó öt pénzalapot (Kohéziós Alap (KA), ERFA, ESZA, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA)) lefedik. Ugyan e célkitűzések igen lényegesek a kiemelt kezdeményezések 
szempontjából, azok nem foglalkoznak az e kezdeményezések közleményeiben javasolt 
cselekvési tervekkel.  
A különböző tematikus célkitűzéseket, finanszírozási területeket, valamint a kiemelt 
kezdeményezések tematikus irányultságát összehasonlítva az alábbi megállapítást lehet 
tenni: A „Digitális menetrend”, az „Innovatív Unió” és az „Iparpolitika” című kiemelt 
kezdeményezés tekintetében az ERFA széles körben lefedi az érintett témaköröket, de 
például az „Erőforrás-hatékony Európa” vonatkozásában az ERFA szerepe kevéssé 
egyértelmű. A társadalmi tényezőkkel foglalkozó kezdeményezések – az „Új készségek és 
munkahelyek” és a „Szegénység elleni európai platform” – elsősorban az ESZA-val 
kapcsolhatók össze. A „Mozgásban az ifjúság” kevéssé hangsúlyos az ESZA 
vonatkozásában, de azt egyéb, nem kohéziós politikai eszközök – például az egész életen 
át tartó tanulás programja – lefedik. Az EMVA és az ETHA közvetlenül megemlíti az 
innovációhoz való hozzájárulást, az IKT-infrastruktúra javítását, az erőforrás-
hatékonyságot, a kkv-k támogatását és a készségfejlesztést.  

A lisszaboni stratégia végrehajtásának példái a jelenlegi 
programozási időszakban 

Összességében elmondható, hogy a lisszaboni stratégia a jelenlegi programozási időszakot 
témaválasztásában, illetve a regionális és a helyi szintek bevonását illetően befolyásolta. A 
legjelentősebb hatást a nemzeti referenciakerethez kapcsolódó programok és az operatív 
programok esetében lehet megállapítani. Ami a központi és regionális szinten érdekelt felek 
részvételét illeti, legtöbbször csak a központi szintek kapcsolódtak be a lisszaboni 
stratégiával kapcsolatos témakörök kidolgozásába és végrehajtásába. A lisszaboni stratégia 
tematikus területeiben való legalacsonyabb részvétel azokban a tagállamokban volt 
tapasztalható, ahol materiális infrastrukturális projekteket részesítettek előnyben vagy 
„örököltek” meg a korábbi programozási időszakból. Csak egy bizonyos GDP/fő feletti, 
régebbi uniós tagsággal rendelkező tagállamok koncentráltak a lisszaboni menetrendhez 
leginkább köthető „puha” projektekre.  
A lisszaboni stratégia tematikus területeinek végrehajtásának kötelező jellegét a legtöbb 
esetben elfogadták, és az irányító hatóságok többé-kevésbé önkényesen hangolták össze 
az operatív programok költségvetését. Egyes esetekben utólag rendelték a meglévő 
stratégiákhoz a „lisszaboni kódokat”. Ugyanez elmondható a regionális és helyi szinteket 
bevonó programozási folyamatok némelyikéről is. A regionális érdekelteket a programozási 
folyamat egészébe bevonó országok, illetve a részvételt elkerülhetetlen tehernek tekintő 
országok közötti különbség szembeszökően összefügg azzal, hogy az adott tagállamban 
decentralizált vagy központosított-e az igazgatás. További eltérések figyelhetők meg azon 
országokban, ahol az ország méretei miatt decentralizáltabb megközelítésre van szükség.  
A materiális infrastrukturális projektek és a „puhább” innovációs és szociális projektek 
között szintén tapasztalhatóak különbségek. Míg az előbbieket inkább központilag 
irányítják, az utóbbiakra a regionális vagy helyi szintű irányítás jellemző. A központi vagy 
regionális végrehajtásra vonatkozó döntés egyben hatékonysági kérdés is. Az inkább 
szükségből, s nem pedig örökölt adottságok miatt (pl. méretükből adódóan, mint például 
Lengyelország esetében) regionalizálódott tagállamok közvetlenebbül – és változó sikereket 
elérve – szembesülnek ezzel a dilemmával. Egyes témakörök és átfogó politikák (pl. 
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digitális menetrend) a nemzeti és a regionális operatív programokra is kiterjednek, ennek 
megfelelően végrehajtásuk is vegyes.  
A lisszaboni stratégia végrehajtásának nyomon követését nem tették kötelezővé, így a 
frissített indikatív költségvetési felosztás nem tükröződik a legtöbb éves végrehajtási 
jelentésben. Gyakorlatilag voltak ugyan olyan tagállamok, amelyek a jelentési rendszerben 
alkalmazták a lisszaboni kódokat, de a jelentések közötti különbségek nem teszik lehetővé 
a „lisszabonizáció” átfogó értékelését.  
A lisszaboni stratégiához kapcsolódó projektek eltérő végrehajtása jelzi, hogy semmilyen 
általánosítást nem lehet tenni a helyes és a helytelen végrehajtást illetően. Az 
esettanulmányokból ugyanakkor kiderül, hogy azok voltak a legsikeresebb projektek, 
amelyek egyfajta átfogó jelleggel rendelkeztek. Svédországban az „A&O” egyike az ESZA öt 
nemzeti témacsoportjának, amelyek a projektek tapasztalatait hivatottak terjeszteni. Az 
A&O feladata, hogy összegyűjtse, elemezze és megossza a munkahelyi tanulással 
kapcsolatos projektek során szerzett tapasztalatokat. Célja az, hogy emelje a folyamatos 
munkahelyi tanulás értékét a munkaerő-piaci szereplők – például a munkáltatói 
szervezetek és a politikaformálók – szemében.  
Az írországi „Equal at Work” (Munkahelyi egyenlőség) munkaerő-piaci projekt a személyzeti 
politikák reformját és fejlesztését, valamint egy egyenlőbb és hozzáférhetőbb 
munkaerőpiac megteremtését helyezte figyelme előterébe. Az aktivizálási intézkedések a 
munkáltatókat, a szolgáltatókat és hátrányos helyzetű csoportokat (idős személyeket, 
fogyatékkal élőket, az ún. travellereket (vándorlókat), egyedülálló szülőket, nőket, etnikai 
kisebbségeket és menekülteket) veszik célba a négy legfontosabb írországi foglalkoztató 
ágazatban, nevezetesen az egészségügyben, a helyi önkormányzatokban, a 
magánszektorban, illetve az igen jelentős közösségi és önkéntes ágazatban.  
Lengyelországban nem választottak ki egy adott projektet esettanulmányra. Ehelyett a 
lengyel hatóságok az innovációs téma felülről (központosított operatív programok) és 
alulról (minden egyes vajdaságban4 működik innovációs program) építkező megközelítést 
kombináló általános végrehajtását jelölte ki.  
A határokon átnyúló programok – a regionális és helyi érdekeltek intenzív részvétele 
mellett – főként alulról építkező megközelítést követnek. A határokon átnyúló projektek 
ugyanakkor másfajta problémákkal küzdenek, például a nyelvi és kulturális korlátokból 
adódóan. Ezekben az esetekben több „puha” projektet hajtanak végre a határokon átnyúló 
különböző gazdasági kapcsolatok támogatására.  
Egyes esetekben beigazolódott, hogy túl sok igazgatási szint részvétele gátolhatja egy 
projekt sikerét. Görögországban például a központi irányítás el is tekintett a helyi igazgatás 
részvételétől, és közvetlenül a kedvezményezetteket vonta be az erőforrás-hatékony 
rendszerek megvalósításába. Ez a megközelítés minden bizonnyal jelentős erőfeszítésektől 
kímélte meg a közigazgatást.  
A tematikai irányultságot és az irányítást illető változatosság ellenére az esettanulmányok a 
lisszaboni menetrend európai végrehajtásának csupán egy részét tudják szemléltetni. Az 
esettanulmányokból ugyanakkor kiderül, hogy a végrehajtási folyamat nem csupán a 
projekt szintjét, de a programirányítási ciklus egészét és a tágabb környezetet is érinti.  
A 2008-as pénzügyi válságnak azonban jelentős hatása volt a jelenlegi 2007–2013-as 
programozási időszakra. Tekintve, hogy a lisszaboni stratégiát 2008 előtt dolgozták ki, 
egyes szempontok a válság idején alkalmatlanná és feleslegessé váltak. Ugyan a lisszaboni 
stratégia a helyes irányba mutatott, a végrehajtása nem volt elég következetes, ezért a 
tagállamok úgy vélték, a folyamatnak nem sok gyakorlati haszna volt.  

 
4  Közigazgatási egység Lengyelországban 
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A kiemelt kezdeményezések ütemterve 

A kiemelt kezdeményezések végrehatási menetének szemléltetése érdekében – egy 
általános ütemezési mintát követve – minden esetben kérdéseket fogalmaztak és 
válaszoltak meg arra vonatkozóan, hogy ki, mit, milyen szinten, mikor és hogyan hivatott 
elvégezni. Az egyes kiemelt kezdeményezésekről készültek részletes leírások, de a 
végrehajtásra vonatkozóan nincsen közös megközelítés. Egyes kiemelt kezdeményezések 
(pl. „Digitális menetrend” és „Iparpolitika”) jelentős uniós szintű és rövid távú munkát 
irányoznak elő, míg mások (pl. a „Szegénység elleni európai platform”) tagállami szintre 
irányulnak, közép- vagy hosszú távú tevékenységet folytatva.  
A rövid, közép- vagy hosszú távú fellépésként való jellemzés a tagállamoktól és 
kormányzási struktúrájuktól függ. A fejlettebb régiókban rövid távú végrehajtást igénylő 
fellépések a kevésbé fejlett régiókban gyakran hosszú távú feladatoknak bizonyulnak. Ezzel 
szemben a források és szakpolitikai eszközök tekintetében meglehetősen általános minta 
körvonalazódik. Míg például a Horizont 2020 egy olyan, többé-kevésbé egyetemes eszköz, 
amely szinte az összes kiemelt kezdeményezésben szerepel, addig más eszközök egy 
konkrét tevékenységre összpontosítanak. A kohéziós politika keretében egyértelmű 
feladatmegosztás figyelhető meg, ahol az ERFA a „kemény” tényezőkre (pl. a fizikai 
infrastruktúrára), az ESZA pedig a „puha” elemekre (pl. emberi erőforrásokra és 
készségekre) irányul. Az EMVA és az ETHA az ERFA kiegészítő elemei az adott területen, a 
Kohéziós Alap pedig adott esetben egyes – elsősorban az „Erőforrás-hatékony Európa” 
kiemelt kezdeményezéssel összefüggő – „kemény” tényezőkért felel. 
Ugyanakkor az összes ütemterv európai, tagállami, regionális és helyi szintű 
tevékenységekre terjed ki. A tevékenységeket részletesen felsorolják és csoportosítják a 
túlnyomórészt átmeneti és fejlett régiókkal rendelkező tagállamok és a kevéssé fejlett 
régiókkal rendelkező tagállamok között. A következő bekezdések összefoglalást adnak az 
ütemtervekről.  
Az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezés célja az éghajlatváltozásra, energiára, 
erőforrás-hatékonyságra, egészségügyre és demográfiai változásokra vonatkozó kutatási, 
fejlesztési ás innovációs politikák támogatása. A kiemelt kezdeményezésnek uniós és 
tagállami szinten szinergiát kell biztosítaniuk a különböző szakpolitikák között. Különböző 
európai eszközök (pl. hetedik kutatási keretprogram, az egész életen át tartó tanulás 
programja, ERFA, ESZA) érintettek különösen ezen a tematikus területen, de a tagállamok 
országos és regionális politikákat és programokat is folytatnak a témában. A kiemelt 
kezdeményezés lehetőséget biztosít egy egységes innovációs keret kialakításához, 
mindazonáltal kompromisszumra kell törekednie a kohéziós célok és a kiválóság 
támogatása között. Egyrészről egyre élesebb a globális verseny, másrészről viszont egyre 
szűkösebbek a közpénzek, a működési környezet pedig széttöredezett. Uniós szinten 
kiterjedt rövid távú intézkedéscsomagot határoztak meg a keret kialakítása és 
szabványosítása, valamint (pl. a kutatók mobilitására vonatkozó) konkrét támogatási 
mechanizmusok beindítása céljából. Ezen intézkedések a középtávú koherencia és 
teljesítmény céljait szolgálják, amelyek az Európai Kutatási Térség hosszú távú 
megerősödéséhez fognak vezetni. Tagállami, illetve helyi és regionális szinten nem újító 
áttörésekre, hanem állandó és koherens lépésekre van szükség, amelyek javítják a 
meglévő rendszereket, egymáshoz igazítják és összehangolják az eszközöket, valamint 
fejlesztik a kutatási infrastruktúrát. 
A Digitális menetrend kiemelt kezdeményezés célja, hogy a nagy sebességű és 
szupergyors internet, illetve az interoperábilis alkalmazások fejlesztésével támogatást 
nyújtson a digitalizált egységes piacon. Ez többek között kiterjed arra, hogy 2013-ra 
valamennyi uniós régióban széles sávú hozzáférés álljon rendelkezésre, 2020-ra gyorsabb 
legyen az internet (30 vagy több megabit/másodperc), és az európai háztartások több mint 
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50%-a rendelkezzen legalább 100 megabit/másodperc sebességű internet-csatlakozással. A 
kiemelt kezdeményezés az IKT-t érintő „kemény” és a „puha” tényezők széles körű 
javítására összpontosít. Az IKT egységes piaci keretében rejlő lehetőségek, illetve az IKT 
erős piaci hajtóereje a kezdeményezés sikerének fontos mozgatórugói. Másrészről viszont a 
piaci orientáció kudarchoz is vezethet, s ebben az esetben valamilyen formában állami 
beavatkozásra lesz szükség. Ez különösen az EU-12 országok esetében igaz, amelyek IKT-
hálózatai gyakran nem rendelkeznek a megfelelő infrastrukturális alapokkal. Uniós szinten 
a rövid távú tervek között szerepel egy, a tagállamoknak szóló útmutatást is tartalmazó 
jogi és eljárási keret kiépítése. Ez középtávon hozzáértő európai ügynökségek 
kialakításához és egy kölcsönösen átjárható, határokon átnyúló hálózat meghatározásához, 
hosszú távon pedig európai szintű e-kormányzáshoz fog vezetni. Tagállami, illetve helyi és 
regionális szinten rövid és középtávon az IKT-val kapcsolatos készségek megerősítésére, 
közép- és hosszú távon pedig az infrastruktúra fejlesztésére helyeződik a hangsúly. 
Az Iparpolitika a globalizáció korában kiemelt kezdeményezés a gazdasági, üzleti és 
munkaerő-piaci szempontokra összpontosít, figyelembe véve többek között az innovációt, 
az erőforrás-hatékonyságot, az üzleti környezetet, az egységes piacot és a kkv-k 
támogatásának javítását. A témakörök ilyen széles skálája elaprózódáshoz vezethet, 
továbbá a tagállamok közötti verseny, a koordináció hiánya és a meglévő különbségek 
elmélyülése a hatékonyságot veszélyeztetheti. Az EU szintjén egy uniós iparpolitika – és az 
ehhez kapcsolódó szabályozások és útmutatás – kialakítása képezi a rövid távú célok 
sarokkövét. Közép- és hosszú távon az iparpolitikai horizontális megközelítése, az uniós 
szabványok megerősítése, valamint az erőforrás-hatékonyság előmozdítása lett 
megnevezve legfőbb kihívásként.  
Tagállami, illetve helyi és regionális szinten az IKT-val kapcsolatos készségek 
megerősítése, a kkv-kra háruló adminisztratív terhek csökkentése, valamint a kkv-k 
számára szilárd és megbízható működési környezet garantálása áll rövid és középtávon a 
középpontban. Az ipari szerkezetváltás és az erőforrás-hatékonyság támogatása szerepel a 
középtávú, a telematika alkalmazása, illetve hatékony közlekedési és logisztikai hálózatok 
kiépítése pedig a hosszú távú feladatok között.  
Az Erőforrás-hatékony Európa kiemelt kezdeményezés az erőforrás-hatékonysághoz és 
környezetvédelemhez kapcsolódó európai és nemzeti szintű politikák és programok igen 
széles skáláját lefedi, hangsúlyozva a téma horizontális jellegét. Ez a horizontális dimenzió 
ugyanakkor azt is jelenti, hogy az eredményességet és a hatékonyságot csak uniós szintű 
végrehajtással lehet garantálni. Az EU gyorsan növekvő „zöld” ipara fontos globális 
eszköznek bizonyulhat. A globalizálódó ipari versenyben az európai ipar egyúttal olcsó 
termékekkel és alacsony környezetvédelmi normákkal kénytelen szembesülni, s emiatt az 
erőforrás-hatékonyságra irányuló szigorú jogszabályi változások elfogadása nem részesül 
kedvező fogadtatásban. Az EU szintjén hosszú a listája a rövid távra szóló 
tevékenységeknek, felölelve többek között (pl. a biológiai sokféleségre vonatkozó) új 
elképzeléseket és stratégiákat, a meglévő politikák felülvizsgálatát, valamint a 
működőképesség pénzügyi eszközök, struktúrák és az ellenőrzésre vonatkozó 
rendelkezések segítségével történő biztosítását. Középtávon a kutatás hosszú távú 
támogatáshoz, piaci alapú eszközök bevezetéséhez és a kontraproduktív támogatások 
megszüntetéséhez vezető konkrét eszközök (pl. életciklus-értékelés, ökocímke, zöld 
közbeszerzés és egyebek) létrehozását irányozza elő a kezdeményezés. Tagállami, helyi és 
regionális szinten (szükség esetén) a jogi és igazgatási keret véglegesítése van rövid távon 
a fókuszban, amely közép- és hosszú távon igen specifikus intézkedések (pl. épületek 
energiahatékonysága, a tárolási technológia fejlesztése, pénzügyi ösztönzők bevezetése) 
konkrét végrehajtásához fognak vezetni. 
A Mozgásban az ifjúság kiemelt kezdeményezés a magas fiatalkori munkanélküliséggel 
foglalkozik, az oktatási és szakmai mobilitásra, illetve a munkaerő-piaci belépésre irányuló 
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intézkedéseket javasolva. A tagállami politikák és rendszerek koordinálásából és 
harmonizálásából eredő nyilvánvaló előnyöket ugyanakkor némiképp beárnyalja, hogy az 
oktatásba történő beruházások igen hosszú idő után térülnek csak meg, a kezdeményezés 
helyi munkaerőpiacba való bekapcsolódása és „agyelszívása” pedig további akadályokat 
okozhat. Uniós szinten egy oktatásra irányuló korszerűsítési program meghatározása jelenti 
a rövid távú kihívást, amelyet középtávon a vonatkozó programok (pl. Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus) fognak kivitelezni. Tagállami, 
helyi és regionális szinten a munkaerőpiacra való belépés azonnali javítása áll a 
középpontban, míg az infrastruktúrába és az emberi erőforrásokba való beruházások, 
illetve képesítési keretrendszerek középtávú kialakítása hosszú távon jobb oktatási 
eredményekhez és az iskolarendszert elhagyók arányának csökkenéséhez fognak vezetni.  
Az Új készségek és munkahelyek kiemelt kezdeményezés szorosan kapcsolódik a 
„Mozgásban az ifjúság”-hoz, de itt a hangsúly a kereslethez igazított oktatást, illetve a 
munkahelyi tanulást célzó szakképzésen van. A fő szempont a készségek munkaerő-piaci 
igényekhez való igazítása és egy uniós szintű harmonizáció megvalósítása. A nemzeti 
kompetenciák komoly akadályt jelentenek e területen, és a nemzeti közigazgatás túl 
gyengének vagy túl lassúnak bizonyulhat ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a vállalkozások 
változó igényeihez, és így a munkahelyi tanulásra hangsúlyt helyező szakképzési 
megközelítések alkalmazásához. Uniós szinten a rövid távú cél a vonatkozó irányelvek és 
politikák felülvizsgálata, középtávon pedig egy, a harmadik országok állampolgáraira 
irányuló Európai Integrációs Alap létrehozása. Tagállami, illetve helyi és regionális 
szinteken – a fellépés fő helyszínén – az irányításnak rövid és középtávon a készségek 
fejlesztésére és az infrastrukturális beruházásokra, valamint az önfoglalkoztatás és a 
vállalkozói kedv támogatására kell helyeznie a hangsúlyt. Közép- és hosszú távon a konkrét 
képzési és készségfejlesztési programok, valamint az egész életen át tartó tanulási 
programok válnak hangsúlyosabbá. A hosszú távú célok között szerepel a „rugalmas 
biztonság” kereteinek a kialakítása.  
A Szegénység elleni európai platform elnevezésű kiemelt kezdeményezés a jólét és 
szegénység (és az ehhez kapcsolódó munkanélküliség) tekintetében Európa-szerte 
tapasztalható különbségekkel foglakozik. A fő cél az, hogy a szegénység kérdése napi 
rendszerességgel és láthatóan napirendre kerüljön. A témára vonatkozó informális 
eszmecsere megkönnyítése érdekében orvosolni kell az elméleti megfontolások 
alátámasztására szolgáló megfelelő adatok hiányát. A terület ugyanakkor nem mentes 
bizonyos problémáktól, ugyanis a tagállamok részéről vagy a képesség vagy (eltérő 
okokból) a hajlandóság hiányzik a szükséges tevékenységek végrehajtásához. Az EU 
szintjén a tényeken alapuló kutatás előmozdítása jelenti a rövid távú célok elengedhetetlen 
előfeltételét, amelynek középtávon a szociális gazdasági kezdeményezések és partnerségek 
támogatásához kell vezetnie. Tagállami, illetve helyi és regionális szinteken – a fellépés fő 
helyszínén – az irányításnak rövid távon a politikák fejlesztésére és a koordinációra kell 
összpontosítania, amelyet középtávon a tényeken alapuló kutatás támogatna, ez hosszú 
távon pedig hatékony migrációkezeléshez, illetve az oktatás és képzés rugalmasságához 
vezetne. 

Fő megállapítások és ajánlások 

A kiemelt kezdeményezések különböző jellemzőinek elemzése során kiviláglik, hogy a 
kezdeményezéseket az Európa 2020 stratégia végrehajtásához nyújtott iránymutatás 
javításának céljából alakították ki. Ez a szándék ugyanakkor a politikák kidolgozása 
tekintetében nem lett elismerve. A kiemelt kezdeményezések politikai eszközökbe történő 
jobb integrálása, illetve a következő programozási időszak során koherens összehangolásuk 
biztosítása céljából – a tanulmány eredményei alapján – az alábbi ajánlások fogalmazódnak 
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meg. A lisszaboni stratégia végrehajtása során levont tanulságoknak hozzá kell járulniuk a 
jövőbeli stratégiák jobb végrehajtásához.  

A jelenlegi kohéziós programozási időszak „lisszabonizációja” európai uniós 
szinten 

A lisszaboni menetrend olyan, főként felülről építkező stratégia volt, amellyel a tagállamok 
nem azonosultak. Ezért fontos, hogy a stratégiai és elvont koncepciókat helyi szinten is 
értelmezhető és felfogadható, gyakorlatias projektötletekre bontsák le. Ez kulcsfontosságú 
nemcsak a programozás és a konzultáció, de a végrehajtás szempontjából egyaránt, hiszen 
ez megkönnyíti a program szervei és a kedvezményezettek számára a tájékozódást. E 
projektötleteknek indikatív jellegűnek kell lenniük, teret engedve az érdekeltek számára a 
cselekvési terveik kidolgozásához, ugyanakkor támogatást nyújtva az erre kevésbé képes 
érdekeltek teljesítményéhez. Az operatív programok szintén kialakított támogatási keret 
szintén hasznos beruházásnak bizonyult, amely a helyi szintű segítségnyújtásra és 
útmutatásra biztosított lehetőséget.  

1. Az európai stratégiákat jelenleg még mindig idegennek és alkalmazhatatlannak tartják. 
A stratégiákat és koncepciókat értelmezhető és alkalmazható fellépésekre kell 
lebontani, amelyeket helyi és regionális szinten is el lehet fogadni.  

2. Az irányító hatóságok beépítették az ellenőrzési rendszerbe az előirányzati kódokat. E 
kódokat mára standard mutatóként használják. A „tanulási hatásra” alapuló hozzáadott 
érték teremtése érdekében tanácsos volna az előirányzati kódok megtartása az Európa 
2020 célkitűzésekre irányuló jövőbeli forráselosztások során is.  

3. Olyan rendelkezések bevezetése javasolt, amelyek a program végrehajtásának 
(pénzügyi teljesítményben kifejezett) előrehaladása és az „előirányzati mutató” 
változása közötti „automatizálásra” irányulnak. A 2007–2013-as programozási időszak 
óta a programok az előirányzati kódjokat az intézkedés szintjén jelölték ki, és hasznos 
volna egy olyan kulcs bevezetése, amely az intézkedésenkénti százalékarányos 
hozzájárulásra vonatkozik, és automatikusan kiszámítaná az előirányzati kódok 
finanszírozási folyamatnak megfelelő alakulását. A program későbbi felülvizsgálatára 
akár az intézkedések szintjén vagy a százalékos kulcsok vonatkozásában kerülhet sor. 
Egy ilyen megközelítés a célnak megfelelő képet adna a valóságról, és szinte 
semmilyen – az irányító hatóságokat és ellenőrző részlegeiket folyamatosan aggasztó – 
adminisztrációs teherrel nem járna.  

4. Az uniós és nemzeti szintű eszközök közötti összhang biztosításának a rendelkezésre 
álló különböző eszközök közötti szinergiák irányítását is magában kell foglalnia. 

A kiemelt kezdeményezések végrehajtása a kohéziós politika eszközeivel 

Az Európa 2020 stratégia azért hozta létre a kiemelt kezdeményezéseket, hogy elnyerje a 
tagállamok nagyobb fokú szerepvállalását. E megközelítés ugyanakkor még nem érett meg 
a tagállamokban, és az európai finanszírozási eszközök következetes végrehajtása nélkül 
ebben nem is lesz változás.  

Európai szintű ajánlások  

5. Tekintettel arra, hogy e kezdeményezések az Európa 2020 stratégia központi részét 
képezik, foglakozni kell a kohéziós politika és az Európa 2020 közötti kiigazítás és 
koordináció hiányával.  



Az EU kiemelt kezdeményezéseinek a kohéziós politikákba történő integrálása 
 

6. Az összes kiemelt kezdeményezést úgy kell pozicionálni, hogy a tagállamok különböző 
szintű képviselői tudjanak a létezésükről.  

7. A kiemelt kezdeményezések ütemtervének kialakítása és a kezdeményezések 
végrehajtása során figyelembe kell venni a területi kohéziót.  

8. A kohéziós politika Európa 2020 stratégiával történő összehangolásához nem elég a 
kohéziós politikai pénzeszközöket a kiemelt kezdeményezésekhez rendelni, de egyben 
biztosítani kell a megfelelő keretfeltételeket is. A kohéziós politika beavatkozási 
politikájának a strukturális és szabályozói változások területeire, illetve 
kapacitásépítésre kell összpontosítania. 

9. A kohéziós politikai eszközökre vonatkozó általános szabályokban ki kell dolgozni és 
meg kell határozni a kiemelt kezdeményezések, valamint az ERFA és az ESZA közötti 
koherenciát. 

10. A strukturális alapok értékeléséhez megállapított mutatóknak tükrözniük kell a kiemelt 
kezdeményezések célkitűzéseit.  

11. Kerülni kell a folyamatok és a jelentési kötelezettségek megkettőződését, és biztosítani 
kell az átláthatóságot. 

Tagállami szintű ajánlások 

12. Az operatív programok meghatározása során az elkülönítésnek egyértelműen 
összhangban kell lennie a kiemelt kezdeményezések irányvonalával.  

13. A tagállamoknak partnerségi szerződéseik kidolgozása során figyelembe kell venniük a 
kiemelt kezdeményezések céljait és célkitűzéseit.  

14. Minthogy a kiemelt kezdeményezéseknek, illetve az ebből következő operatív 
programoknak a partnerségi szerződésekben való figyelembevétele nem 
materializálódott semmilyen további finanszírozásban vagy bármi egyéb jutalomban, 
érdemes fontolóra venni tagállami ösztönzők bevezetését, ahhoz, hogy a kiemelt 
kezdeményezések integrációja túlmutasson az üres szólamokon vagy a vonatkozó 
beavatkozási kódok puszta nyomon követésén. A például „immateriális 
infrastruktúrákra irányuló szabványprojektek” helyett lehetőleg olyan úttörő 
projekteket kell felhatalmazni, amelyek egy kiemelt kezdeményezésre hivatkoznak. Ez 
különösen vonatkozik az EU-12 tagállamokra. 

Az Európai Parlament részvétele a végrehajtási folyamatban 

Az Európai Parlament fontos szerepet játszhat a kiemelt kezdeményezések végrehajtási 
kereteit meghatározó intézkedések korai szakaszaiban. Ez érvényes az ütemtervben 
meghatározott területekre (pl. rövid és középtávú uniós szintű fellépések, főként „A”, 
esetleg „C” típusú tevékenységek) és a strukturális alapokra vonatkozó szabályozás 
végleges változatáról szóló konzultáció formájára egyaránt.  
15. Az Európai Parlamentnek biztosítania kell az ütemtervekben szereplő 

tevékenységeknek a kohéziós politika finanszírozásával való összhangját, illetve 
nyomon kell követnie az ütemtervek egyes szakaszainak tagállami végrehajtását. 

16. A kiemelt kezdeményezések összetettsége és a témakörök széles skálája miatt 
ajánlott, hogy az előremenetelt átfogó ellenőrzés alá vessék (például a kiemelt 
kezdeményezésekre vonatkozó közlemények alapján készült gondolattérkép (mind-
map) formájában, megjelölve a korábbi és a következő dokumentumokat). Jelenleg ez 
kezdetleges módon – a háttérdokumentumok elkészítésére összpontosítva – is 
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megvalósulhat, de rövid és középtávon kifinomultabb, új elemeket megragadó formát 
kell öltenie, amilyen például a rendeletek felülvizsgálata és új stratégiák uniós szintű 
kidolgozása a kiemelt kezdeményezések következtében stb. Az ellenőrzést a kiemelt 
kezdeményezések témái mentén vertikálisan (a láthatóságot és az érthetőséget 
vizsgálva) vagy a vonatkozó „termékek” típusa mentén horizontálisan (pl. a politikákat, 
rendeleteket, struktúrákat, ellenőrzést, a hatékonyságot és a koordinációt vizsgálva) is 
lehet rendszerezni. 

17. A kiemelt kezdeményezések ellenőrzéséhez hasonlóan elképzelhető a munkacsoportok 
vagy a bizottságok tematikus hozzájárulása is. Ebben az esetben a témákra 
összpontosító vertikális szerkezet jobban kezelhető, a szükséges szakértelemmel 
rendelkező munkacsoportokat létrehozva. 

 

A regionális és helyi önkormányzatok bevonása 

A regionális és helyi szintű végrehajtásban való részvétel nem korlátozódik a regionális és 
helyi közigazgatásra. Egyes esetekben az európai pénzügyi támogatás eredményes és 
hatékony felhasználásához más érdekeltek megfelelőbb partnernek bizonyulnak. A 
regionális és helyi szinteknek ugyanakkor tisztában kell lenniük a program egészével is.  

Európai szintű ajánlások  

18. A rendeletek kísérőokmányainak konkrét indikatív ajánlásokat kell tartalmazniuk a 
regionális és helyi hatóságok tevékenységére vonatkozóan. Feltételezhető, hogy a 
kiemelt kezdeményezések magasabb szintű stratégiáiban való részvételhez a legtöbb 
regionális és helyi hatóság nem rendelkezik sem kapacitásokkal, sem késztetéssel, 
különös tekintettel arra, hogy erre a célra nem különítettek el forrásokat. Ezért minél 
könnyebben követhetőek és minél közelebb állnak a „helyi szintekhez” az indikatív 
javaslatok, annál nagyobb a lehetősége, hogy azokat követni is fogják. 

Tagállami szintű ajánlások 

19. A partnerségi szerződések végrehajtásának javítása érdekében a regionális és helyi 
hatóságok közötti területi megállapodások fejlesztésének fokozása. 

20. A helyi és regionális hatóságok nincsenek kellőképpen bekapcsolódva az európai szintű 
stratégiai végrehajtásba és sok esetben jobb és átfogóbb know-how-átadásra van 
szükség. Itt is elmondható, hogy a tagállamok felelnek a know-how átadás 
folyamatosságának biztosításáért.  

21. Oly módon kell bevonni a regionális és helyi hatóságokat a programozási és 
konzultációs folyamatokba, hogy azok képesek legyenek megbirkózni a feladatokkal, és 
érdemleges válaszok szülessenek. Konkrét indikatív fellépéseket kell bemutatni a helyi 
és regionális hatóságoknak, és el kell nyerni jóváhagyásukat vagy alternatív 
megoldásokat kell keresni, ahelyett, hogy a „magas politika” eszmecseréibe vonnák be 
őket vagy kész, alku tárgyát nem képező forgatókönyveket ajánlanának fel számukra.  

22. Elő kell mozdítani a tapasztalatcseréket és a bevált gyakorlatok terjesztését, 
ügyfélszolgálatokra támaszkodva, az Európa 2020 stratégia releváns fellépései 
végrehajtására vonatkozó, lépésről-lépésre megadott, könnyen követhető utasítások 
biztosításával. 


