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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Bizottságnak az EU kohéziós politikájáról szóló 7. és 8. 
eredményjelentéséről, valamint a 2007–2013 közötti időszak programjainak 
végrehajtásáról szóló 2013. évi stratégiai jelentésről

(2013/2008(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló, 2011. 
november 24-i hetedik helyzetjelentésére (COM(2011)0776), és az azt kísérő szolgálati 
munkadokumentumra (SEC(2011)1372),

– tekintettel a Bizottság „Nyolcadik eredményjelentés a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióról − A válság regionális és városi dimenziója” című, 2013. június 26-i jelentésére 
(COM(2013)0463), és az azt kísérő szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0232),

– tekintettel a Bizottság „Kohéziós politika: 2013. évi stratégiai jelentés a 2007–2013 
közötti programok végrehajtásáról” című, 2013. április 18-i jelentésére 
(COM(2013)0210), és az azt kísérő szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0129),

– tekintettel 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, 2011. október 6-i bizottsági javaslatra (COM(2011)0615),

– tekintettel a „Kohéziós politika: reálgazdasági beruházások” című, 2009. március 11-i 
állásfoglalására,1

– tekintettel az Európai Unió 2013 utáni kohéziós és regionális politikájáról szóló, 2010. 
október 7-i állásfoglalására,2

– tekintettel a kohéziós politikának a lisszaboni és az EU2020-célkitűzések eléréséhez való 
hozzájárulásáról szóló, 2010. május 20-i állásfoglalására,3

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, 
valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló 2011. október 6-i bizottsági javaslatra (COM(2011)0614),

– tekintettel az RB Európa 2020 stratégiáról szóló monitoringjelentésére (a Régiók 
Bizottsága, 2013. október),

                                               
1 HL C 87. E, 2010.4.1, 113. o.
2 HL C 371. E, 2011.12.20, 39. o.
3 HL C 161. E, 2011.5.31, 120. o.
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– tekintettel a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság, valamint a Foglalkoztatás, a 
Szociális Ügyek és a Társadalmi Összetartozás Főigazgatósága „A foglalkoztatás és a 
gazdaság növekedését elősegítő uniós kohéziós politika” című, 2013. júliusi közös 
dokumentumára,

– tekintettel a Parlament által közzétett, „Kohéziós politika 2013 után: a jogalkotási 
javaslatok kritikai értékelése” című, 2013. júniusi tanulmányra,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-
0000/2013),

A. Mivel tapasztalati bizonyítékok azt mutatják, hogy a gazdasági és pénzügyi válság 
megállította, sőt megfordította a konvergenciafolyamatokat, súlyosbítva a régiók közötti 
egyenlőtlenségeket és lezárva egy olyan időszakot, amely során az egy főre jutó GDP-ben 
mutatkozó regionális különbségek és az Unión belüli munkanélküliség következetesen 
csökkent, valamint súlyosabban érintve az Unió gyengébb régióit;

B. mivel mind tagállami, mind uniós szinten a közpénzek csökkenése és az elosztásukra 
irányuló egyre nagyobb nyomás tapasztalható, és ezzel együtt a válság és az azt követő 
recesszió, valamint a több tagállamban előforduló államadósság-válság arra kényszerítette 
a tagállamokat, hogy az árak versenyképessége és a költségvetési fenntarthatóság 
visszaállítását célzó fontos és mélyreható strukturális reformokat vezessenek be, amelyek 
elsősorban a növekedést elősegítő kiadások csökkentését eredményezték;

C. mivel a költségvetési konszolidációra irányuló intézkedések megnövelték a kohéziós 
politika – mint a közberuházások finanszírozási forrása – szerepét és jelentőségét, 
különösen szubnacionális szinten, mivel a tagállamok és régiók közül kiemelkedően sok 
olyan van, ahol az összes közberuházás több mint felét ez a politikai finanszírozástípus 
teszi ki;

D. mivel az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez való hozzájárulást kifejezetten erős 
regionális dimenzió jellemzi, amit az Unió kohéziós és egyéb beruházási politikái 
keretében megszülető programok újabb generációjának előkészületei és megvalósítása 
során figyelembe kell venni;

E. mivel a kohéziós politika egészen mostanáig a felhasználásra és nem a célkitűzések 
meghatározására és nyomon követésére – illetve azok megvalósításának értékelésére –
helyezte a hangsúlyt, míg a nyomonkövetési és értékelési rendszerek nem töltik be teljes 
mértékben a regionális jellemzők, sajátosságok és igények alapján differenciált célok 
meghatározásának pontosítására irányuló feladatukat;

F. mivel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret összefüggésében 
továbbra is a kohéziós politika marad az uniós közfinanszírozás legfőbb forrása, és mivel 
a kohéziós politika új kerete minden hangsúlyt arra helyez, hogy a befektetések a 
legfontosabbnak ítélt néhány területre, például a foglalkoztatásra (különös tekintettel a 
fiatalok foglalkoztatására), a szakképzés és oktatás területére, a kkv-kra, az innovációra, 
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az energiaszektorra, a környezetvédelemre, valamint a városfejlesztésre és a városokra 
irányuljanak;

G. mivel az újabb kohéziós politika jogszabályi keretei között az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedési stratégiája megvalósításának tükrében a partnerség és 
a többszintű kormányzás általános horizontális alapelvnek számít;

1. úgy véli, hogy mostanra elegendő bizonyíték gyűlt össze arra vonatkozóan, hogy a 
költségvetési konszolidációra irányuló intézkedések önmagukban nem elegendőek ahhoz, 
hogy elősegítsék a növekedést és a jó színvonalú, fenntartható munkahelyeket teremtő 
beruházásokat, amelyekhez egyébként a gazdaságot támogató és a fellendülés irányába 
tett – még óvatos és félénk – lépéseket elősegítő intézkedésekre is szükség van;

2. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy – különösen szubnacionális szinten – a gazdasági válság 
hatásai következtében nem áll rendelkezésre elegendő közforrás az Európa 2020 stratégia 
megfelelő végrehajtására, továbbá amiatt, hogy a kevésbé fejlett tagállamok és régiók 
közül sokan nagymértékben függnek a kohéziós politikai finanszírozástól;

3. meggyőződése, hogy annak ellenére, hogy a következő többéves pénzügyi keretből a 
kohéziós politikára jutatott források viszonylag csekélyek a ténylegesen felmerülő 
igényekhez képest, a hatékonyság növelésének és az uniós és nemzeti költségvetések közti 
szinergiának biztosítása mégis fontos mozgatórugója a növekedést elősegítő 
intézkedéseknek;

4. úgy véli, hogy bár az Európa 2020 stratégiával való összehangolás fontos, elengedhetetlen 
az is, hogy a válság következményeként komoly veszélybe kerülő gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióra irányuló célok se kerüljenek ki a látótérből; határozott intézkedéseket 
szorgalmaz a kohézió fenntartására, valamint az alapvető ágazatokban – például 
közlekedés, távközlés és energia − megvalósuló infrastrukturális projektekre irányuló 
befektetések kiemelt kezelésére;

5. meggyőződése, hogy – annak ellenére, hogy bizonyított a helyi és regionális hatóságok 
részvétele a partnerségi megállapodások előkészítésében – további fellépés szükséges a 
kohéziós politika irányítási rendszerének területi dimenziója, az Európa 2020 stratégia és 
az európai szemeszter megerősítése érdekében, egyfelől az irányítás különböző szintjei 
tényleges összehangolásának és kölcsönösen kiegészítő jellegének biztosításával, másfelől 
a nemzeti, regionális és helyi szinteken azonosított igényeknek és sajátosságoknak az 
előbbi szinteken meghatározott prioritásokkal való összhangjával, de lehetővé téve – adott 
esetben és szükség esetén – azt, hogy bizonyos kérdésekben felülről lefelé járjanak el;

6. úgy véli, hogy a kohéziós politika a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy megteremtse az 
Európa 2020 stratégia területi dimenzióját, amely mind az Unión és a tagállamokon belül 
fennálló, kiemelt fontosságú növekedési különbségekre, mind arra a tényre választ adhat, 
hogy az intézményi kapacitások közötti különbségek azt is jelentik, hogy az egyes régiók 
az adott célokat nem használhatják egyforma módon referenciaként;

7. különösen aggasztja, hogy a válság következtében jelentősen növekedett a szegénység 
vagy társadalmi kirekesztés kockázatának kitett személyek száma, különösen a 
konvergenciarégiókban és a városokban, és úgy ítéli meg, hogy a fenntartható, jó 
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színvonalú munkahelyeket és társadalmi befogadást biztosító intézkedések előtérbe 
helyezésével sürgősen kezelni kell ezeket a – régiók közötti kohéziót súlyosan aláaknázó 
és az Unió versenyképességét közép- és hosszú távon akár veszélyeztető − problémákat;

8. külön kihangsúlyozza az ESZA szerepét a humán régiók közti különbségeinek 
csökkentésében és az Európa 2020 stratégia szociális dimenziójának megvalósításában, 
hiszen az ERFA-val párhuzamosan ez az alap jelentősen hozzájárult az Európai Unió 
legfontosabb jelenlegi célkitűzései egy részének – azaz a fiatalok foglalkoztatása és a 
munkaerőpiac növelése, a fenntartható gazdaság és növekedés támogatása, a korai 
iskolaelhagyók számának csökkentése, a szegénység, valamint a megkülönböztetés és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem – megvalósításához;

9. emlékeztet azonban arra, hogy noha egyértelműen bizonyítható a kohéziós politika 
végrehajtásának felgyorsulása és az, hogy az ennek következtében megvalósuló 
programok számos olyan területen vezettek jelentős eredményekhez, ahol a gazdasági 
modernizáció és a versenyképesség miatt befektetésekre van szükség (például kutatás és 
fejlesztés, a kkv-k támogatása, újraiparosítás, társadalmi befogadás, valamint oktatás és 
képzés), számos olyan tagállam van, amely egészen a jelenlegi programozási időszak 
legvégéig megkockáztatja azt, hogy nem hatja végre a programjait;

10. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy keressenek szinergiákat a kohéziós politikai 
finanszírozás és egyéb (például a TEN-T-re, a TEN-E-re, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközre és más programokra szánt) uniós források, továbbá az 
Európai Befektetési Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által nyújtott 
finanszírozási lehetőségek között; sürgeti, hogy a tagállamok egyszerűsítsék és javítsák a 
rendelkezésre álló források hozzáférhetőségét, ezáltal ösztönözve a kkv-ket, 
önkormányzatokat és egyéb érdekelt feleket arra, hogy felhasználják azokat;

11. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy bár az értékelésnek a politika megvitatásában és a 
tanulásban egyértelműen elengedhetetlen szerepe van, az adatok hiánya – és sok esetben 
az adatok összesítésének kivitelezhetetlensége – a regionális és helyi szinteken 
lehetetlenné teszi a kitűzött célok megvalósításának irányában tett lépések megfelelő 
nyomon követését, és prioritásnak tekinti a regionális statisztikák kiszélesítését és 
frissítését, továbbá az adatminőség javítását;

12. úgy véli, hogy az eredményjelentések vagy az érintett szintre vonatkozó adatok 
elérhetetlensége vagy a rendelkezésre bocsátott statisztikai adatok és a nyomon követést 
igénylő kohéziós politikai célkitűzések megvalósításának szintje közötti nem teljesen 
egyértelmű kapcsolat miatt nem nyújtanak teljesen tiszta képet a kohéziós politika 
végrehajtásában és a kitűzött célok megvalósításában elért eredményekről;

13. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a tervezés és végrehajtás minőségének javítása 
érdekében teljes mértékben használják ki a következő jogszabályi keret összefüggésében 
rendelkezésre álló nyomonkövetési és értékelési eszközöket;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamoknak.


