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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kohéziós politikának a lisszaboni célkitűzések eléréséhez való hozzájárulásáról
(2009/2235(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 174–178. 
cikkére,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és 
a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 
11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre,

– tekintettel a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló, 2006. 
október 6-i 2006/702/EK tanácsi határozatra,

– tekintettel „A strukturális alapokról szóló rendelet végrehatása (2007–2013): a nemzeti 
kohéziós stratégiákról és az operatív programokról folytatott tárgyalások eredményei” 
című, 2009. március 24-i állásfoglalására,

– tekintettel a „Versenyképes régiók: kutatás és innováció – Hozzájárulás a gazdasági 
növekedés felgyorsításához, a munkahelyek számának növeléséhez és minőségének 
javításához” című, 2007. augusztus 16-i bizottsági közleményre (COM(2007)0474), 

– tekintettel a Bizottság szolgálatainak „A kohéziós politikán keresztül innovációt 
megvalósító régiók” című, 2007. november 14-i munkadokumentumára 
(SEC(2007)1547),

– tekintettel a „Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért – A lisszaboni 
stratégia új kezdete” című bizottsági közleményre (COM(2005)0024),

– tekintettel a Bizottság szolgálatainak „A lisszaboni stratégiát értékelő dokumentum” című
munkadokumentumára SEC(2010)0114,

– tekintettel „A tagállamok és a régiók az EU kohéziós politikája segítségével valósítják 
meg a növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégiát 2007 és 2013 között” című, 
2007. december 11-i bizottsági közleményre (COM(2007)0798),

– tekintettel a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó kohéziós politikai 
stratégiákról és programokról folytatott tárgyalások eredményeiről szóló, 2008. május 14-i 
bizottsági közleményre (COM(2008)0301),

– tekintettel a strukturális alapok végrehajtásáról készített a 20. éves jelentésről (2008) 
szóló, 2009. december 21-i bizottsági közleményre (COM(2009)0617 végleges),

–
tekintettel a 2000–2006-os programozási időszak utólagos értékeléseire,
– tekintettel a „Konzultáció a jövőbeni »EU 2020« stratégiáról” című, 2009. november 24-i 

bizottsági munkadokumentumra (COM(2009)0647),
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– tekintettel az Európai Tanács 2010. február 11-i informális ülésének következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság által az „Európa 2020” stratégiáról indított nyilvános 
meghallgatásra, és annak kimenetelére (SEC(2010)116),

– tekintettel a Bizottságnak az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című, 2010. március 3-i javaslatára (COM(2010)2020),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0000/2010),

A. mivel 2007 óta a strukturális alapokról szóló rendeletek a lisszaboni célkitűzésekre 
vonatkozó kötelező forráselkülönítést foglalnak magukban az EU-15 számára, ami által a 
kohéziós politika forrásai a tagállamok és a régiók vonzerejére, a növekedésre és a 
foglalkoztatásra irányulnak,

B. mivel a kohéziós politika – különösen a jelenlegi recesszió idején – az általa biztosított 
stabil finanszírozási összeg és az alkalmazott decentralizált rendszer miatt az EU-n belüli 
növekedés és a foglalkoztatás legfőbb eszköze,

C. mivel EU-szerte az állami szféra beruházásainak kétharmada regionális és helyi szintről 
származik, a regionális és helyi hatóságok gyakran jelentős szakértelmet összpontosítanak 
és kulcsfontosságú szereplőnek számítanak mind a jelenlegi lisszaboni stratégia, mind a 
jövőbeni EU 2020 stratégia végrehajtásával kapcsolatban,

D. mivel a kohéziós politikának az EU 2020 stratégia szerves részét kell képeznie, mert a 
Lisszaboni Szerződésben a szerződés céljainak elérésére szolgáló eszközként szerepel,

A kohéziós politika és a lisszaboni stratégia 
1. megjegyzi, hogy a programoknak a 2007–2013-ra vonatkozó juttatásaiban a 7 éves 

időszak során körülbelül 228 milliárd eurót különítettek el a lisszaboni prioritásokra; 
kiemeli, hogy az összes juttatás – az EU-12-ben is – meghaladta az előírt százalékarányt;

2. megállapítja, hogy a juttatások tagállamonként és célkitűzésenként lényegesen eltérnek; 
hangsúlyozza, hogy nincs egyetlen, minden területre egységesen alkalmazható politika, 
valamint hogy egy ilyen megközelítés következménye a növekedési stratégiákkal való 
azonosulás elmaradása, valamint az eredménytelen végrehajtás lenne; 

3. emlékeztet arra, hogy – annak ellenére, hogy akkor még nem létezett forráselkülönítési 
mechanizmus – már a 2000–2006-os időszakban is szilárd kapcsolat volt a kohéziós 
politikai programok és a lisszaboni stratégia között a kutatás és az innováció terén 
végrehajtott 10,2 milliárd euró összegű befektetés miatt;

4. sajnálja, hogy a programok késedelmes elindítása, valamint ezt követően a kiadásokkal 
kapcsolatos adatok hiánya miatt jelenleg nem lehet ellenőrizni a programok juttatásai és a 
tényleges kiadások közötti kapcsolatot; türelmetlenül várja a Bizottság stratégiai 
jelentésének közzétételét, valamint kéri, hogy ennek alapján kerüljön sor magas szintű 
intézményközi vitára a kohéziós politika lisszaboni célkitűzésekhez való hozzájárulásának 
elemzése és a jövőbeni kölcsönös kapcsolatok megállapítása céljából;
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5. kifogásolja, hogy nem született átfogó értékelés a kohéziós kiadások által a regionális 
fejlesztésre gyakorolt hatásról; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a strukturális 
alapoknak a lisszaboni stratégia céljára történő elkülönítése által kiváltott területi hatást, 
valamint hogy értékelje, hogy ez a rendszer ténylegesen hozzájárul-e a kiegyensúlyozott 
és koherens területi fejlődéshez; 

6. elismeri, hogy a hatékony értékelésnek olyan mutatókon kell alapulnia, amelyek lehetővé 
teszik az adatok régiók közötti összehasonlítását és csoportosítását; sürgeti a Bizottságot, 
hogy 2012 előtt terjesszen elő javaslatot az értékelési mutatókra vonatkozóan annak 
érdekében, hogy biztosítsa az előidézett hatás felmérésére, valamint a következő 
programozási időszakhoz szükséges kiigazítások elvégzésére szolgáló eszközt; 

7. sajnálja, hogy jóllehet a lisszaboni menetrend legfontosabb célkitűzései kezdetben 
magukban foglalták a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást és a társadalmi kohéziót, a 
stratégia 2005-ös újraindítása kevésbé ambiciózus programot terjesztett elő azáltal, hogy 
kisebb szerepet biztosított a társadalmi pillér számára; 

8. úgy gondolja, hogy a lisszaboni stratégia egyik legfőbb korlátja a többszintű irányítás, 
amelynek során nem vonják be kellőképpen a regionális és helyi hatóságokat, valamint a 
civil társadalmat a stratégia tervezésébe, végrehajtásába, közlésébe és értékelésébe; 
ajánlja, hogy a jövőben valamennyi szakaszban kerüljön sor az említettek erőteljesebb 
bevonására;

9. kiemeli, hogy amikor a lisszaboni stratégián belül alkalmazták a partnerség elvét, a 
célkitűzésekkel kapcsolatban növekedett a helyi és regionális hatóságok, valamint a 
gazdasági és társadalmi érdekeltek felelősségérzete, továbbá biztosított volt a 
beavatkozások nagyobb fokú fenntarthatósága;

10. rámutat arra, hogy a regionális szintnek különösen döntő fontosságú szerepet kell 
játszania az Európában élő és termelő számtalan gazdasági és társadalmi szereplő, főleg a 
kkv-k elérésére, valamint az oktatás és szakképzés, a kutatás, az innováció és a fejlesztés 
előmozdítására szolgáló eszközként;

11. ajánlja a nemzeti stratégiai referenciakeretek és a nemzeti reformprogramok közötti 
szinergiák növelését az összes szinten, többek között közösségi szinten, a kohéziós 
politikáért és a lisszaboni stratégiáért felelős közigazgatások körében támogatott 
erőteljesebb és rendszereses párbeszéd révén;

12. méltányolja a pénzügyi finanszírozási eszközök és az EBB-vel folytatott együttműködés 
révén az innováció és a kutatás előmozdítása terén a megújuló finanszírozási formák 
segítségével eddig elért eredményeket; elismeri, hogy ezek ösztönző hatást 
gyakorolhatnak a befektetésekre, és kéri megerősítésüket – különösen a JEREMIE és a 
JESSICA tekintetében – az üzleti szférának és a kkv-knak biztosítandó hatékonyabb 
támogatás érdekében; ajánlja, hogy az ezen eszközökre irányadó szabályokat 
egyszerűsítsék, hogy a kedvezményezettek jobban kihasználhassák azokat;

A kohéziós politika és az EU2020 
13. üdvözli a jövőbeni EU2020 stratégiáról szóló bizottsági javaslat elfogadását;

hangsúlyozza, hogy a stratégia hosszú távra szól és az a célja, hogy megteremtse 
Európában a stabil növekedés keretfeltételeit, továbbá egyetért a megállapított 
prioritásokkal; 
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14. méltányolja, hogy a javaslat tekintetbe veszi a társadalmi dimenziót, sajnálja viszont, hogy 
a stratégiában az továbbra sem kap központi szerepet; hangsúlyozza, hogy a mostani 
válság bebizonyította, hogy egyetlen növekedési stratégia sem hagyhatja figyelmen kívül 
a szociális védelemmel, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel, valamint a minőségi munkahelyek 
megteremtésével kapcsolatos célkitűzéseket;

15. üdvözli a fenntarthatóbb, intelligens munkahelyek létrehozására vonatkozó felhívást, 
elismeri azonban, hogy egy új gazdasági modell a költségek és az előnyök egyenlőtlen 
megoszlásához vezethet az egyes tagállamok és régiók között, ennélfogva uniós szintű 
fellépésre lehet szükség ennek megakadályozása érdekében;

16. hangsúlyozza, hogy az oktatás, képzés, a kutatás és innováció alapvető fontosságú 
eszközök az EU fejlődésének előmozdításához, amelyek versenyképesebbé teszik az 
Uniót a globális kihívásokkal szemben; az a véleménye, hogy e területeken rendszeres 
befektetésekre van szükség, valamint hogy az innovációt különösen az eredményei révén 
kell felmérni;

17. megállapítja, hogy az infrastrukturális hiányosságok még mindig rendkívül eltérőek 
Európa-szerte, ami akadályt jelent a növekedési lehetőségek szempontjából; úgy véli, 
hogy a közlekedési, az energia-, a távközlési és az IT-infrastruktúra terén ténylegesen 
egyenlő feltételeket kell teremteni, ennek szerepelnie kell a stratégiában és továbbra is a 
kohéziós politika alapvető fontosságú részét kell képeznie;

18. örvendetesnek tartja annak elismerését, hogy a strukturális alapok szerepet játszanak az 
EU2020-as célkitűzések megvalósításában; hangsúlyozza azonban, hogy a kohéziós 
politika nem csupán a pénzügyi keretösszegek egyenletes elosztásának forrása; legfőbb 
elvei – az integrált megközelítés, a többszintű irányítás és a valódi partnerség – a stratégia 
sikerének alapvető fontosságú elemeit alkotják, és teljes mértékben be kell épülniük a 
stratégiába; 

19. hangsúlyozza, hogy egy szilárd és megfelelően finanszírozott, az összes európai régiót 
felölelő kohéziós politikának az EU2020 stratégia kulcsfontosságú részét kell képeznie; 
úgy véli, hogy ez a politika – a horizontális megközelítésével együtt – az EU2020-as célok 
sikeres megvalósításának, valamint az EU-n belüli társadalmi, gazdasági és területi 
kohézió elérésének előfeltétele; elutasít minden olyan törekvést, amely a kohéziós politika 
újra nemzeti szintre helyezésére irányul, és a regionális dimenzió teljes mértékű 
támogatását kéri az EU költségvetésének felülvizsgálata során;

20. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika nincs alárendelve az EU2020 stratégiának; 
kiemeli, hogy bár a kohéziós politika prioritásait össze kell hangolni az EU2020-as 
célkitűzésekkel, kellő rugalmasságot kell biztosítani a regionális sajátosságokhoz való 
alkalmazkodáshoz, valamint az elmaradottabb régiók támogatásához a társadalmi-
gazdasági nehézségeik leküzdése és az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében; 

21. kéri, hogy a lisszaboni stratégiához képest az EU2020 stratégián belül jobb irányítási 
rendszer működjön; ajánlja, hogy a stratégia tervezése és végrehajtása a többszintű 
irányítás elve szerint menjen végbe a helyi és regionális hatóságok, valamint a civil 
társadalom érdekeltjei nagyobb mértékű bevonásának biztosítása érdekében; 
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22. úgy gondolja, hogy a területi kohéziónak – amely a Lisszaboni Szerződésben új 
célkitűzésként szerepel – a stratégia szerves részét, céljai elérésének előfeltételét kell 
képeznie;

23. rámutat arra, hogy a stratégia erőteljesebb területi dimenziója – amely a regionális és helyi 
hatóságoknak az adott programok tervezésébe és végrehajtásába való közvetlen bevonása 
révén figyelembe veszi az európai régiók sajátosságait – a célok tekintetében minden 
szinten nagyobb felelősségérzést fog kialakítani, valamint biztosítani fogja a célkitűzések 
és a konkrét teljesítmények jobb megismerését; 

24. rámutat arra, hogy a városok kulcsfontosságú szerepet játszanak az EU2020-as célok 
elérésében; nyomatékosan javasolja tapasztalataik és közreműködésük figyelembevételét 
az EU2020-as prioritások végrehajtása során, különösen ami az éghajlat- és a demográfiai 
változást, valamint a zöld beruházásokat illeti; 

25. elismeri, hogy annak ellenére, hogy rendkívüli jelentőséggel bírnak, a strukturális alapok 
nem tekinthetők az EU2020 stratégia végrehajtásának kizárólagos eszközének; azt várja a 
Bizottságtól, hogy egy integrált megközelítés alapján konkrét javaslatokat terjesszen a 
kohéziós politika és a meglévő ágazati politikák közötti szinergiák megteremtésére 
vonatkozóan; ajánlja a programok célkitűzéseinek, eszközeinek és igazgatási eljárásainak 
ésszerűsítését, valamint az említett politikák programjai időtartamának összehangolását;

26. ajánlja, hogy a jövőbeni szabályozási kereten belül egyszerűsített megközelítést 
alkalmazzanak a strukturális alapok felhasználása tekintetében; kiemeli, hogy a szabályok 
és az eljárások harmonizációja egyszerűsített végrehajtási rendszerek kialakulásához 
vezethet, valamint ösztönözheti a potenciális kedvezményezettek részvételét az EU által 
társfinanszírozott programokban;

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS
A jelenlegi rendszer értékelése
Mind a lisszaboni stratégia, mind a kohéziós politika tágabb értelemben az innovációt 
határozta meg az európai térség fejlődésének elősegítésére és a globalizált világ által 
előidézett kihívásokkal szembeni versenyképesség erősítésére szolgáló legfőbb eszközként. 
Következésképpen mindkettő középpontjában az innováció szerepel, és stratégiai szerepe 
minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kapott. 
A 2007–2013-as időszakra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások határozott 
követelményként szabják meg az EU15 számára (az EU12 számára pedig ajánlásként), hogy a 
konvergenciarégiókban a programok juttatásainak legalább 60%-át, a regionális 
versenyképességi és foglalkoztatási régiókban pedig 75%-át a lisszaboni célkitűzések 
eléréséhez különítsék el.

Valójában a strukturális alapok teljes kiadásának 5,5–7,4%-át (összesen 10,2 milliárd EUR) 
már a 2000–2006-os időszakban – amikor hivatalosan még nem vezették be a 
forráselkülönítésre vonatkozó követelményt – a kutatási és innovációs tevékenységekbe 
fektették be.

Az eddig rendelkezésre álló utólagos értékelések kiemelik, hogy a regionális programoknak a 
lisszaboni célkitűzések eléréséhez való felhasználása kézzelfoghatóbb volt a viszonylag 
kedvezőbb helyzetben lévő régiók számára és korlátozottabb a kevésbé fejlettek számára, ahol 
a programok inkább az alapvető infrastruktúra előtérbe helyezésére irányultak. 

Nyilvánvalóan nem alkalmazható egyetlen egységes stratégia minden régióra; a különböző 
régiók eltérő sajátosságai – területi dimenziójuk – nagy hatást gyakoroltak a végrehajtott 
intézkedések hatékonyságára. Ezért a regionális és helyi hatóságoknak a programok 
végrehajtásán kívül azok tervezésébe való bevonása elengedhetetlenné válik, mivel ők azok a 
szereplők, akik a legjobban ismerik az adott terület szükségleteit.
A programoknak a 2007–2013-ra vonatkozó juttatásaival kapcsolatos elemzésből kitűnik, 
hogy a forráselkülönítés lényegesen meghaladta a meghatározott küszöbértékeket. Konkrétan 
a konvergencia-célkitűzésen belül 65%-ot, a versenyképességi régiókban pedig 82%-ot 
különítettek el a lisszaboni stratégiával kapcsolatos prioritásokra. E százalékos arányok –
amelyek a 7 éves időszakban összesen körülbelül 228 milliárd euró összegű juttatást tesznek 
ki – az EU27-re vonatkoznak, ami azt bizonyítja, hogy az EU12 szintén komoly 
kötelezettséget vállalt a forráselkülönítésben. 

Eléggé előre látható volt, hogy a juttatások tagállamonként és célkitűzésenként lényegesen 
eltérőek lesznek. Különösen a versenyképességi régiókban a programozás erőteljesen 
kapcsolódik a lisszaboni stratégiához, aminek során a hangsúlyt az innovációra, a tudásra és a 
technológiára helyezik, míg a konvergenciaprogramokban inkább a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó prioritásokat részesítik előnyben, ami azt bizonyítja, hogy ez esetben az oktatási 
és képzési rendszer reformját tekintik a további fejlődés előfeltételének. 

A Bizottságnak legkésőbb 2010. április 1-jén kell elfogadnia az első stratégiai jelentést, amely 
azon végrehajtási eredményeket elemzi, amelyeket a tagállamok az említett prioritások 
megvalósítása során a programvégrehajtás első 18 hónapjában a kiadások révén érnek el. 
Valójában azt kell alaposan megvizsgálni, hogy ezek a kötelezettségvállalások milyen 
mértékben tükröződnek a projektszintű tényleges kiadásokban. Sajnos a programok 
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késedelmes elindítása, valamint ezt követően a kiadásokkal kapcsolatos adatok hiánya miatt 
jelenleg nem lehet ellenőrizni ezt az összefüggést. 

Következésképpen ebben a tekintetben a Bizottság stratégiai jelentése – az általa érintett 
korlátozott időtartam ellenére – kulcsfontosságú dokumentumnak számít, amelynek alapján 
sor kerül majd egy magas szintű intézményközi vitára annak megvizsgálása érdekében, hogy 
a strukturális alapok milyen mértékben és formában járulnak hozzá a lisszaboni 
célkitűzésekhez, valamint annak előkészítése céljából, hogy az európai uniós és a nemzeti 
intézmények, a regionális érdekelt felek és a civil társadalom körében komolyan 
foglalkozzanak a 2010 utáni időszak növekedési és foglalkoztatási stratégiájának, az 
úgynevezett EU2020 stratégiának a formájával és tartalmával.

Még ennél is lényegesebb, hogy hosszú távon értékelni lehessen, hogy a lisszaboni 
stratégiával kapcsolatban a strukturális alapok segítségével végrehajtott beruházások 
ténylegesen milyen hatást gyakoroltak a tagállamokban és a régiókban. A jövővel kapcsolatos 
tárgyalások csak akkor lesznek eredményesek, ha már ismertekké válnak ennek az 
értékelésnek az eredményei.
Noha ezek az adatok a programvégrehajtás korai szakasza miatt még nem állnak 
rendelkezésre, elengedhetetlen az előkészítés és a Bizottság figyelmének felhívása azzal 
kapcsolatban, hogy sürgősen ki kell alakítani azon eszközöket, amelyek lehetővé teszik egy 
ilyen elemzés elvégzését, azaz létre kell hozni egységes mutatókat, amelyek a teljes 
időszakban csoportosíthatók és összehasonlíthatók a programok és a tagállamok tekintetében 
az elért hatások ellenőrzése, valamint a szükséges kiigazítások elvégzése érdekében.

A kohéziós politika szerepe az EU2020 stratégiában
A jövő építése magában foglalja a múlt vizsgálatát a lehető legjobb eredmények elérése, a 
tapasztalatok hasznosítása és a korábbi hibák elkerülése érdekében. Ennélfogva a következő 
tíz év kihívásainak kezelésétre szolgáló új EU2020 stratégia kiépítésekor szükség van a 
kohéziós politika és a lisszaboni stratégia közötti kapcsolat alapos átgondolására. 

A kohéziós politika valóban eredményesebb lehet a többi politikánál a növekedésre és a 
foglalkoztatásra irányuló befektetések mozgósítása terén; az is bebizonyosodott, hogy 
amennyiben a partnerség elvét helyesen alkalmazzák, valamint a regionális és a helyi 
érdekeltek a prioritások végrehajtásának főszereplőivé válnak, nagyobb felelősségérzés alakul 
ki a politikai célkitűzések és teljesítmények tekintetében. 
A Bizottságnak az EU2020 stratégiára vonatkozó javaslata a kohéziós politikát 
kulcsfontosságú politikának fogadja el az EU2020-as célok megvalósításához.
Úgy tűnik azonban, hogy ezt inkább a pénzügyi keretösszegek egyenletes elosztása forrásának 
tekinti, mint az elvek – például a partnerség, az integrált megközelítés, a többszintű irányítás –
alkalmazásának, valamint a regionális és helyi szereplők mobilizálására vonatkozó 
képességének betudható jelentős referenciának. Ha ezen elvek – amelyek a kohéziós 
politikának az EU2020 stratégia sikeres végrehajtására irányuló jelentős hozzájárulását 
képezik –, nem épülnek be megfelelően a stratégiába, annak eredményessége veszélybe 
kerülhet.  

A jelentés néhány konkrét ajánlást fogalmaz meg annak biztosítása érdekében, hogy ezt a
kapcsolatot kellőképpen figyelembe vegyék:
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 Az EU2020 stratégiában meghatározott prioritásokat szigorúan össze kell hangolni a 
jövőbeni kohéziós politika prioritásaival: nagyobb figyelmet kell fordítani az alapvető 
fontosságú prioritásokra és a köztük lévő fokozottabb kiegészíthetőségre, ugyanakkor 
biztosítani kell a regionális sajátosságokhoz való alkalmazkodáshoz szükséges 
rugalmasságot.

 Ki kell alakítani a nemzeti stratégiai referenciakeretek és a nemzeti reformprogramok 
közötti szinergiákat, valamint a hatékonyabb uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű 
igazgatási koordináció révén jobban ki kell használni a bennük rejlő lehetőségeket az 
irányítás javítása érdekében. 

 Az EU2020 célkitűzéseit közösségi szinten kell meghatározni, de a jövőben 
végrehajtásukba és a nemzeti politikákba való beillesztésükbe több szubnacionális 
hatóságot be kell vonni.  Eddig a lisszaboni stratégiával kapcsolatban általánosan felismert 
korlátok közé tartozik a az erőtlen többszintű irányítás, valamint az, hogy a helyi és 
regionális hatóságokat nem vonják be kellőképpen a célkitűzések végrehajtásába annak 
ellenére, hogy az állami szféra beruházásainak kétharmada regionális és helyi szintről 
származik, továbbá e hatóságok gyakran jelentős szakértelmet összpontosítanak erre. A 
jövőbeni stratégiában a regionális dimenzió figyelembevétele is szükséges a Lisszaboni 
Szerződés új rendelkezéseihez való alkalmazás során, amely elismeri a szubszidiaritás 
szubnacionális dimenzióját. Az alulról felfelé irányuló megközelítés biztosítani tudja majd 
a stratégiával kapcsolatos tényleges felelősségtudatot, valamint a hosszú távú 
fenntarthatóságot. A többszintű irányítást nem csupán annak vertikális, hanem a 
horizontális dimenziójában is tekintetbe kell venni, kapcsolatokat kialakítva az azonos 
szinten lévő gazdasági és társadalmi szereplők között. 

 A partnerség elvét teljes mértékben alkalmazni kell a jövőbeni stratégia végrehajtása 
során. A megközelítésben bekövetkezendő változás azzal az előnnyel járna, hogy 
biztosítaná, hogy a civil társadalom jobb tájékoztatást kapna a stratégia célkitűzéseiről és 
teljesítményéről, aminek a jelenlegi hiánya a lisszaboni stratégia egyik legnagyobb 
gyengeségének bizonyul. 

 Noha a Lisszaboni Szerződés közösségi célkitűzésként ismerte el területi kohéziót, a 
Bizottság javaslatában még mindig nem kap megfelelő hangsúlyt a területi dimenzió, ami 
azzal a veszéllyel járhat, hogy szakpolitikai ágazati szemlélet alakul ki. Ezzel szemben 
csupán a regionális dimenziónak a stratégiába történő beépítése révén megvalósuló 
integrált megközelítés következtében tényleges eredmények érhetők el. Különösen az 
innovációt előmozdító uniós eszközök (a strukturális alapok, a CIP és a hetedik 
keretprogram) közötti szinergiákat kell fokozni, valamint ezen eszközök többéves 
programozási időszakát kell összehangolni a jövőben. 

 A pénzügyi finanszírozási eszközöket, különösen a JEREMIE-t és a JESSICA-t teljes 
mértékben ki kell használni az üzleti szférának és a kkv-knak biztosítandó hatékonyabb 
támogatás érdekében; elsősorban egyszerűsíteni kell az e pénzügyi eszközök által 
rendelkezésre bocsátott pénzösszegekhez való hozzáférésre és a kezelésükre irányadó 
szabályokat az érdekelt kedvezményezettek általi felhasználásuk ösztönzése érdekében; 

 Megfelelő finanszírozást kell biztosítani a kohéziós politika számára, amelynek az 
Európai Unió egész területére ki kell terjednie annak érdekében, hogy az új stratégia 
végrehajtása során hatékony támogatást lehessen nyújtani; 
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 A kohéziós politika jövőbeni szabályozási keretét egyszerűsíteni kell a jelenlegi hibaarány 
csökkentése és a projektekben való részvétel elősegítése érdekében, különösen ami a 
magánpartnereket illeti. 


