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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2007–2013 közötti időszak kohéziós politikai programjainak végrehajtásáról szóló 
2010-es jelentésről
(2010/2139(INI))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel a Bizottság „Kohéziós politika: 2010. évi stratégiai jelentés a 2007–2013 
közötti időszak programjainak végrehajtásáról” című 2010. március 31-i közleményére 
(COM(2010)0110),

– tekintettel a Bizottság „Kohéziós politika: 2010. évi stratégiai jelentés a 2007–2013 
közötti időszak programjainak végrehajtásáról” című 2010. március 31-i közleményét 
kísérő 2010. március 31-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SEC(2010)0360),

– tekintettel a „Kohéziós politika: Válasz a gazdasági válságra, az európai gazdasági 
fellendülési terv támogatására elfogadott kohéziós politikai intézkedések végrehajtásának 
felülvizsgálata” című 2010. október 25-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra 
(SEC(2010)1291),

– 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,1

– tekintettel a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló, 2006. 
október 6-i 2006/702/EK tanácsi határozatra,2

– tekintettel „A strukturális alapokról szóló rendelet végrehatásáról (2007–2013): a nemzeti 
kohéziós stratégiákról és az operatív programokról folytatott tárgyalások eredményei” 
című 2009. március 24-i állásfoglalására,3

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletben 
szereplő, a kutatás és az innováció számára elkülönített összegek, illetve az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram egymást 
erősítő hatásainak a városokban és régiókban, valamint a tagállamokban és az Unióban 
való megvalósulásáról szóló, 2010. május 20-i állásfoglalására,4

– tekintettel a Bizottság „Források elkülönítése” című, 2007. február 28-i 1. sz. 
Tájékoztatójára (COCOF/2007/0012/00), 

– tekintettel a Bizottság „A 2009-es nemzeti stratégiai jelentések indikatív struktúrája” 

                                               
1 HL L 210., 2006.7.31., 25–78. o.
2 HL L 291., 2006.10.21., 11–32. o.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0165.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0189.
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című, 2009. május 18-i Tájékoztatójára (COCOF 09/0018/01),

– tekintettel a Bizottságnak a kohéziós politikához kapcsolódó programok végrehajtásáról 
szóló 2010. évi stratégiai jelentéséről szóló, a Külügyek Tanácsa 2010. június 14-i ülésén 
elfogadott tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a Régiók Bizottságának a „Kohéziós politika: 2010. évi stratégiai jelentés a 
2007–2013 közötti időszak programjainak végrehajtásáról” című bizottsági közleményről 
szóló, 2010. december 1–2-i véleményére (RB 159/2010),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, és a Költségvetési Bizottság, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság véleményére (A7–0000/2010),

A. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikke értelmében átfogó 
harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében az Unió úgy alakítja és folytatja 
tevékenységét, hogy az a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítését 
eredményezze,

B. mivel az 1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános rendelet), a kohézióra 
vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások (a továbbiakban: stratégiai 
iránymutatások), a nemzeti stratégiai referenciakeret és az operatív programok biztosítják 
és hangsúlyozzák a kohéziós politika európai uniós prioritásokkal való összhangját 
garantáló stratégiai dimenzióját,

C. mivel a stratégiai jelentéstétel a kohéziós politika új eleme, melyet az általános rendelet a 
jelenlegi programozási időszakban vezetett be a stratégiai iránymutatások 
végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló eszközként, a stratégiai tartalom növelése, 
valamint a kohéziós politika átláthatóságának és elszámoltathatóságának előmozdítása 
céljából,

D. mivel a lisszaboni prioritások meghatározása az a folyamat, amely során a lisszaboni 
növekedési és foglalkoztatási stratégia tekintetében nyolcvanhat, a konvergencia-
célkitűzés alá tartozó régiók tekintetében negyvenhét, a regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás célkitűzés tekintetében pedig harminchárom prioritási témát határoztak 
meg,

E. mivel a 2009-es nemzeti stratégiai jelentések vonatkozásában a Bizottság és a tagállamok 
arra a megállapodásra jutottak, hogy kizárólag az egyes célkitűzések prioritást élvező 
témáiról cserélnek adatokat, és az adatszolgáltatásra 2009. szeptember 30-i határidőt 
szabtak meg,

F. mivel az európai régiók között továbbra is feltűnő gazdasági, társadalmi és környezeti 
különbségek vannak, ami részben az utóbbi két bővítés természetes következménye, 
emellett pedig a globális pénzügyi és gazdasági válság közvetlen hatásaival is 
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magyarázható, jóllehet e különbségek az elmúlt évtizedben a kohéziós politika aktív 
közreműködésének köszönhetően mérséklődtek,

G. mivel a kohéziós politika az európai gazdasági fellendülési terv kulcsfontosságú eleme, 
bizonyítva a strukturális alapok gazdasági ösztönzőkként a fenntarthatóság és 
energiahatékonyság terén – különösen a kisvállalkozások számára – betöltött 
jelentőségét, és mivel a Bizottság 2010-ben felkérést kapott arra, hogy készítsen jelentést 
a válságra adott európai válasz részeként elfogadott intézkedések megvalósításáról,

1. gratulál a tagállamoknak a végrehajtás tekintetében immár bizonyítottan értékes 
információforrást jelentő első nemzeti stratégiai jelentésük elkészítésére tett 
erőfeszítéseikért;

2. hangsúlyozza, hogy összehasonlító elemzések készítésekor figyelembe kell venni, hogy 
öt tagállam később, egy pedig korábban szolgáltatott adatot; úgy véli, hogy helyesebb 
volna az egyes tagállamok által elért előrehaladást az uniós átlaggal összehasonlítani;

3. úgy gondolja, hogy a támogatáselosztás átláthatósága előmozdítja a megfelelő 
végrehajtást, és kulcsfontosságú előfeltétele a kohéziós politika általános célkitűzései 
megvalósításának, éppen ezért megerősítésre szorul; úgy gondolja, hogy közösségi 
iránymutatások meghatározása és a stratégiai jelentéstétel új eszközként való bevezetése 
a szakpolitikai célkitűzések megvalósítása terén hozzájárult az elszámoltathatóság 
fokozódásához;

Végrehajtás

4. megjegyzi, hogy a kiválasztott projektek pénzügyi volumene a jelentések szerint 93,4 
milliárd euró, ami a jelenlegi időszakban elérhető uniós források 27,1%-át teszi ki, és 
hogy ez az átlag egyaránt vonatkozik a kohéziós politika három célkitűzésére, a 
lisszaboni célkitűzésekre, valamint a közösségi stratégiai iránymutatások megvalósítása 
terén elért előrehaladásra; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az előrehaladás országonként 
és témánként nagyon eltérő mértékű, hiszen kilenc tagállam esetében 40%-ot meghaladja, 
4 tagállam esetében pedig 20% alatt van az összesített kiválasztási arány;

5. megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a jelentések szerint összesen 63 milliárd eurót 
különítettek el a lisszaboni célkitűzés projektjeire, és hogy a projektkiválasztás a 
lisszaboni célkitűzések tekintetében ugyanolyan ütemű, vagy gyorsabb, mint más 
tevékenységek esetében;

6. megjegyzi, hogy a közösségi stratégiai iránymutatásokhoz kapcsolódó témakörök közül a 
„Területi dimenzió” témában a leggyorsabb (30%), „A növekedést szolgáló tudás és 
innováció fejlesztése” témában átlag feletti, két másik témában viszont 27,1% alatti az 
előrehaladás, valamint, hogy a lisszaboni célkitűzés projektjei esetében a konvergencia-
célkitűzés és a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés tekintetében 
egyaránt átlag feletti, az európai területi együttműködésre vonatkozó célkitűzés esetében 
azonban csak 20,5%-os a kiválasztási arány; sajnálja, hogy mivel a helyi kimenetekre és 
eredményekre vonatkozóan nincsenek valamennyi tagállamról adatok, a szakpolitikák 
végrehajtásának elemzése a stratégiai jelentésben súlyos korlátokba ütközik;
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7. sajnálja, hogy késlekedik a projektkiválasztás olyan stratégiai területeken, mint a 
kiskereskedelem, egyes energetikai és környezeti beruházások, a digitális gazdaság, a 
társadalmi integráció, az irányítás, valamint a kapacitásépítés, és kéri a késedelem 
okainak mélyreható vizsgálatát; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az abszorpció magasabb 
volt az európai területi együttműködési programok környezeti projektjei tekintetében, és 
ezzel összefüggésben kiemeli az együttműködés egyértelmű hozzáadott értékét;

A végrehajtásban rejlő kihívások

8. hangsúlyozza, hogy egyes területeken alapvető előfeltételek, így például bizonyos 
beavatkozási területek esetében a világos nemzeti prioritások hiánya, az uniós 
jogszabályok késedelmes átvétele, vagy az intézményi és igazgatási kapacitás hiánya 
hátráltatja a projektek hatékony kiválasztását és végrehajtását;

9. emlékeztet arra, hogy a szakpolitika végrehajtása terén tapasztalt jelentős késedelem 
főként az alábbi tényezők következménye: a többéves pénzügyi kerettel és a 
szakpolitikára vonatkozó jogalkotási csomaggal kapcsolatos tárgyalások késedelmes 
lezárása, amelyből adódóan késve fogadták el a nemzeti stratégiákat és az operatív 
programokat; a pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó szabályok megváltozása; átfedés a 
2000–2006-os időszak lezárásával; a társfinanszírozáshoz rendelkezésre álló állami 
források szűkössége a tagállamokban;

10. sajnálja, hogy bár a stratégiai jelentésnek hangsúlyoznia kellene, mennyiben járulnak 
hozzá a strukturális alapból társfinanszírozott programok a kohéziós politika 
célkitűzéseinek végrehajtásához, a jelentés nem tartalmaz átfogó adatokat a 2009-ig 
fennálló regionális eltérésekről; 

A gazdasági válságra adandó válasz

11. üdvözli a „Kohéziós politika: Válasz a gazdasági válságra, az európai gazdasági 
fellendülési terv támogatására elfogadott kohéziós politikai intézkedések végrehajtásának 
felülvizsgálata” című bizottsági szolgálati munkadokumentum publikálását;
hangsúlyozza, hogy ez az áttekintés elsősorban a nemzeti stratégiai jelentésekben 
szereplő információkra épít;

12. megállapítja, hogy a kohéziós politika jelenlegi kerete immár bizonyítottan rugalmas és 
megfelelő választ biztosít a társadalmi-gazdasági környezet gyors romlására; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok értékelték azt, hogy a válságintézkedéseket egyéni 
szükségleteikhez lehetett igazítani;

13. megjegyzi, hogy nehézségekbe ütközik az európai gazdasági fellendülési terv keretében 
megvalósított, kifejezetten a kohéziós politikához tartozó intézkedések általános 
hatásainak felmérése, és sajnálja, hogy ebből adódóan a felülvizsgálat csak nemzeti 
szinten végrehajtott konkrét példákba nyújthat némi bepillantást; ennek ellenére üdvözli a 
bevált gyakorlatok elemzését és a jelentésben bemutatott első következtetéseket;

Szinergiák megteremtése, valamint a regionális politikához köthető források ágazati 
elaprózódásának elkerülése
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14. egyetért a Tanács 2010. évi stratégiai jelentésről szóló következtetéseiben 
megfogalmazott nézettel, amely szerint tényleges hozzáadott értéket jelent az, ha egyetlen 
stratégiai megközelítést és közös végrehajtási szabályokat alkalmaznak az ERFA, az 
ESZA és a Kohéziós Alap tekintetében; hangsúlyozza továbbá, hogy a válságot követő 
időszakban meg kell erősíteni az állami költségvetéseket, és növelni kell a szinergiákat, 
valamint az összes elérhető finanszírozási forrás (az uniós, a nemzeti, vagy az EIB által 
kínált eszközök) hatásait;

15. hangsúlyozza, hogy különösen az ERFA és az ESZA közötti szinergiák megerősítése 
teremt hozzáadott értéket, mivel a tapasztalatok egyértelműen azt bizonyítják, hogy a 
gazdasági fellépésekhez nyújtott ERFA-finanszírozás hatékonyságának maximalizálása 
érdekében elengedhetetlen az ESZA által finanszírozott programok sikeres végrehajtása;

Figyelemmel kísérés és értékelés

16. megállapítja, hogy a figyelemmel kísérésnek és az értékelésnek ösztönöznie kell a 
szakpolitikával kapcsolatos ismeretek bővítését, és a pénzügyi ellenőrzéssel együtt hozzá 
kell járulnia a végrehajtás minőségének javításához;

17. sajnálja, hogy csak 19 tagállam jelentése foglalkozik az alapmutatókkal, ezért jelenleg 
nem kapunk az egész Uniót lefedő, világos képet a szakpolitika helyi hatásáról; 
határozottan arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a stratégiai jelentéstétel következő, 2012 
és 2013 közötti szakaszában alkalmazzák az alapmutatókat;

18. felszólítja a Bizottságot a tagállamok által elért előrehaladás ellenőrzése 
következetességének és minőségének javítására, azáltal, hogy az összehasonlítás 
megkönnyítése érdekében a következő programozási időszakra vonatkozóan a nemzeti 
stratégiai jelentésekben kötelezővé teszi az alapmutatók minimális készletének 
alkalmazását, és részletesebb iránymutatásokat nyújt;

Bevált gyakorlatok

19. úgy véli, hogy a szakpolitika végrehajtása során alkalmazott bevált gyakorlatokat a 
hatékonyság fokozása és a korábban elkövetett hibák megismétlésének elkerülése 
érdekében ki kell emelni, és elő kell mozdítani;

20. ösztönzi a nemzeti jelentéstétellel kapcsolatos olyan bevált gyakorlatokat, mint például az 
alapmutatók alkalmazása, jelentéstétel az eredményekről és a kimenetekről, valamint a 
nemzeti és az uniós politikák közötti szinergiákról, nyilvános viták és konzultációk 
szervezése az érintettekkel, a jelentések benyújtása a nemzeti parlamenteknek 
véleményezés céljából és a jelentések közzététele kormányzati weboldalakon, mivel ezek 
javítják a jelentéstétel minőségét és növelik a tagállamokban tevékenykedő érintettek 
felelősségét;

Következtetések és ajánlások

21. határozottan úgy véli, hogy a jó kormányzás európai, nemzeti és helyi szinten alapvető 
jelentőségű a döntéshozatali eljárás minőségének biztosítása, a stratégiai tervezés, 
valamint a kohéziós politika sikeres és hatékony megvalósítása szempontjából; ösztönzi a 
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Bizottságot és a tagállamokat, hogy a Szerződéssel és az együttműködés elvével 
összhangban javítsa a többszintű kormányzást;

22. úgy gondolja, hogy az uniós és nemzeti szintű rendelkezések és eljárások egyszerűsítését 
tovább kell folytatni, anélkül, hogy ez jelentősebb nehézségeket okozna a 
kedvezményezettek számára, valamint, hogy e folyamatnak a hatékonyság javulását kell 
eredményeznie; sajnálja, hogy sok támogatás nem kerül felhasználásra a fölösleges 
bürokrácia és a túlbonyolított szabályozás miatt, valamint azért, mert az eljárások 
nincsenek összehangolva; 

23. ösztönzi a tagállamokat a kapacitásépítés támogatására, valamint különösen arra, hogy 
biztosítsák a projektek nemzeti hozzájárulásokon és különféle finanszírozási eszközökön 
keresztül történő társfinanszírozását, a támogatások abszorpciójának növelése érdekében, 
illetve azért, hogy elkerülhetővé váljanak további jelentős beruházási késedelmek;

24. hangsúlyozza, hogy a 2013-as stratégiai jelentésnek eredményorientáltnak kell lennie, és 
rendkívül sok statisztikai adat bemutatása helyett a kohéziós politikai programok 
vonatkozásában nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a kimenetek, az eredmények, a korai 
hatások és a hatékonyság mennyiségi elemzésére;

25. felszólítja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy a következő programozási 
időszak elején esetlegesen felmerülő kezdeti nehézségek leküzdése érdekében a 
következő tárgyalási forduló során segítsék elő a kulcsfontosságú dokumentumok – pl. 
többéves pénzügyi keret, rendeletek – gyors véglegesítését; 

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A végrehajtási jelentések az uniós jogszabályok nemzeti jogba történő átültetését, továbbá 
tagállami végrehajtását és betartatását elemzik. A kohéziós politika esetében a jogszabályi 
keretet közvetlenül alkalmazandó rendeletek alkotják. 
A „Kohéziós politika: 2010. évi stratégiai jelentés a 2007–2013 közötti időszak 
programjainak végrehajtásáról” című bizottsági közlemény közzétételével az Európai 
Parlament végre megvalósíthatja az operatív programok végrehajtási folyamatának első 
érdemi elemzését.

Ezért e jelentés azt vizsgálja, hogy a jogszabályokat megfelelően alkalmazták-e a 
tagállamokban, valamint hogy a tagállamok miként értelmezték és követték a közösségi 
stratégiai iránymutatásokat nemzeti stratégiai referenciakeretük és operatív programjaik 
végrehajtása során. 

A jelentés alapjául mindenekelőtt az alábbi két dokumentum szolgál: A Bizottság közleménye 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Számvevőszéknek – „Kohéziós politika: 
2010. évi stratégiai jelentés a 2007–2013 közötti időszak programjainak végrehajtása” 
címmel (a továbbiakban: stratégiai jelentés), valamint a közleményt kísérő bizottsági 
szolgálati munkadokumentum.

Háttér 

A stratégiai jelentéstétel a kohéziós politika új eleme, melyet az általános rendelet a jelenlegi 
programozási időszakban vezetett be a stratégiai iránymutatások végrehajtásának 
ellenőrzésére szolgáló eszközként. A szóban forgó gyakorlat célja – amint azt az 
1083/2006/EK tanácsi rendelet (általános rendelet) (36) preambulumbekezdése is kimondja –, 
hogy növeljék a kohéziós politika stratégiai tartalmát és átláthatóságát a közösségi 
prioritásokkal való integráció által.

Ugyanazon rendelet 29. cikkének (2) bekezdése, valamint 30. cikkének (1) és (2) bekezdése 
biztosítja a stratégiai jelentéstétel jogalapját. A szóban forgó rendelet értelmében a tagállamok 
legkésőbb 2009 végéig kötelesek benyújtani az első nemzeti stratégiai jelentésüket. A 
stratégiai jelentésben ismertetett adatok e nemzeti stratégiai jelentéseken alapulnak.

A legfontosabb megállapítások 

A programok végrehajtása

Először is meg kell jegyeznünk, hogy a 2009-es nemzeti stratégiai jelentések vonatkozásában 
a Bizottság és a tagállamok adatcserében állapodtak meg, és az adatszolgáltatásra 2009. 
szeptember 30-i határidőt szabtak meg. Néhány tagállam azonban más időpontban 
szolgáltatott adatot. Ezért az összehasonlító elemzés során tekintettel kell lenni a több havi 
eltérésre is, mivel ez befolyásolhatja az egyes ágazatok részére kiosztott összegeket.

A kiválasztott projektek összértéke a jelentések szerint 93,4 milliárd EUR, ami az adott 
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időszakra rendelkezésre álló uniós források 27,1%-át teszi ki. Ez az átlag egyaránt 
vonatkozik a kohéziós politika három célkitűzésére, a lisszaboni célkitűzésekre, valamint a 
közösségi stratégiai iránymutatások megvalósítása terén elért előrehaladásra. A jelentések 
szerint összesen 63 milliárd eurót különítettek el a lisszaboni célkitűzés projektjeire, és a 
projektkiválasztás a lisszaboni célkitűzések tekintetében ugyanolyan ütemű, vagy gyorsabb, 
mint más tevékenységek esetében.

A tagállamok által elért, fent említett átlagos haladás elfogadhatónak mondható, különösen 
mivel 2008–2009-ben a világválság miatt a társadalmi-gazdasági helyzet jelentős mértékben 
romlott, ugyanakkor a 2007–2013-as időszakra vonatkozó politika reformja is szerepet 
játszott, mivel mindkét tényező meghatározó hatást gyakorolt a végrehajtásra. 

Ugyanakkor a válság a strukturális alapok fontosságát is bizonyította, és elsősorban az 
Európai Szociális Alap nyújtott rendkívül hasznos segítséget számos régió kilátástalan 
problémáinak megoldásához. A bizonyítékok az európai gazdasági fellendülési terv 
támogatására elfogadott kohéziós politikai intézkedések végrehajtásának 
felülvizsgálatában szerepelnek („Kohéziós politika: Válasz a gazdasági válságra” című 
bizottsági szolgálati munkadokumentum), amely alapvetően a nemzeti stratégiai jelentésekben 
szereplő információkra támaszkodik.

Több területen még mindig széles szakadék tátong a kevésbé fejlett és a nagyon fejlett uniós 
régiók között, és az egyes országok és témák előrehaladásban is jelentős különbségek 
mutatkoznak, hiszen kilenc tagállam esetében a 40%-ot meghaladja, 4 tagállam esetében 
pedig 20% alatt van az összesített kiválasztási arány. A lemaradt régióknak további segítségre 
van szükségük a társadalmi-gazdasági nehézségeik leküzdéséhez. 

Az előadó szerint néhány stratégiai szempontból fontos területen jelentősen késlekedik a 
projektkiválasztás. Különös aggodalomra adnak okot a következők: a vasúti ágazat, egyes 
energetikai és környezeti beruházások, a digitális gazdaság, a társadalmi integráció, az 
irányítás és a kapacitásépítés – e területeken elengedhetetlen az indokok alapos elemzése. 

További erőfeszítéseket kell tehát tenni a túlzott késedelmek elkerülése, a végrehajtási 
teljesítmény javítása és a nagyobb pénzügyi fegyelem biztosítása érdekében. Az előadó 
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az abszorpció magasabb volt az európai területi 
együttműködési programok környezeti projektjei tekintetében, és ezzel összefüggésben 
kiemeli, hogy ez egy olyan előnyös fejlemény, amely a határokon átnyúló, transznacionális és 
a régiók közötti együttműködés egyértelmű hozzáadott értékét bizonyítja. 

Stratégiai jelentéstétel

A stratégiai jelentéstétel kellő időben nyújt bizonyítékot a végrehajtás terén az EU mind a 27 
országában elért haladásról, és megfelelő kiindulópontul szolgál a magas szintű vitákhoz, a 
szakértői értékeléshez, a szakpolitikával kapcsolatos ismeretek bővítéséhez és a végrehajtás 
minősége javításának ösztönzéséhez. 

Ennek ellenére néhány jelentősebb hiányosságra is fény derült. Például, hogy csupán 19 
tagállam jelentése foglalkozik az alapmutatókkal. Ezért jelenleg nem kapunk az egész Uniót 
lefedő, világos képet a szakpolitika helyi hatásáról. Az előadó úgy gondolja, hogy a 
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tagállamoknak az uniós szintű összehasonlítás megkönnyítése érdekében a stratégiai 
jelentéstétel következő, 2012 és 2013 közötti szakaszában alkalmazniuk kellene az 
alapmutatókat. Mi több, az előrehaladás ellenőrzése következetességének és minőségének 
javítása érdekében a tagállamoknak fokozniuk kellene jelentéseik stratégiai tartalmát és a 
Bizottságnak részletesebb iránymutatásokat kellene nyújtania a stratégiai jelentéstétel 
minőségének javítása céljából. 

A jelentéstételnek javítania kellene a politika megvalósításával kapcsolatos 
elszámoltathatóságot; a megállapítások ismertetéséhez ezért nagyobb nyilvánosságot kell 
biztosítani. Mi több, a tapasztalatcserét is elő kell segíteni, hogy a tagállamok élvezhessék a 
pozitív eredményt nyújtó bevált gyakorlatok kínálta előnyöket. Az előadó kiemeli az alábbi 
bevált gyakorlatokat, amelyek javítják a jelentéstétel minőségét és növelik a tagállamokban 
tevékenykedő érintettek felelősségét: 

 alapmutatók alkalmazása, 
 jelentéstétel az eredményekről és a kimenetekről, 
 jelentéstétel a nemzeti és az uniós politikák közötti szinergiákról, 
 nyilvános viták és konzultációk szervezése az érintettekkel, 
 jelentések benyújtása a nemzeti parlamenteknek véleményezés céljából és a jelentések 

közzététele kormányzati weboldalakon. 

Az előadó észrevételei és következtetései 

A kohéziós politika továbbra is tanúbizonyságot tesz saját fontosságáról, mivel jelentős 
mértékben hozzájárul a társadalmi-gazdasági környezet javításához. A tagállamok pozitívan 
fogadták az új követelményeket és az államok és régiók szintjét jellemző sokszínűség ellenére 
jól haladnak a kohéziós politika célkitűzéseinek teljesítésével, amint ezt a nemzeti 
jelentésekben ismertetett tények és adatok is bizonyítják. Ugyanakkor a kohéziós politika 
hosszú távra szóló mechanizmus és eredményei többsége csak a későbbi programozási 
időszakokban válik érzékelhetővé. A 2007–2013-as programozási időszak eredményei csak 
2015-ben válnak láthatóvá, azaz két évvel a stratégiai jelentés után, mivel néhány országnak 
2013-at követően még két éve lesz az összes előirányzott forrás felhasználására.

Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy néhány területen a projektek kiválasztását és 
végrehajtását számos tényező hátráltatja, például a többéves pénzügyi keretről és a 
szakpolitikára vonatkozó jogalkotási csomagról folyó tárgyalások késedelmes lezárása, 
amelyből adódóan késve fogadták el a nemzeti stratégiákat és az operatív programokat, 
továbbá a pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó szabályok megváltozása, a társfinanszírozáshoz 
rendelkezésre álló állami források szűkössége a tagállamokban, valamint bizonyos 
beavatkozási területek esetében a világos nemzeti prioritások hiánya és az intézményi és 
igazgatási kapacitás hiánya. E tényezőket sürgősen kezelni kell mind uniós, mind tagállami 
szinten. A tagállamoknak azt tanácsolják továbbá, hogy gyorsítsák fel és egyszerűsítsék a 
strukturális alapok helyi szintű felhasználását és a meghatározott eredmények késedelmes 
elérésének elkerülése érdekében hozzanak kiigazító intézkedéseket az alacsonyan teljesítő 
területeken. 

Természetesen a kohéziós politika átfogó céljai megvalósításának legfontosabb előfeltételei a 
megfelelő pénzügyi fegyelem és a források elosztásának átláthatósága. A stratégiai 
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jelentéstétel új eszköze e tekintetben hozzájárulhat a politikai célkitűzések teljesítésével 
kapcsolatos elszámoltathatóság javításához. A döntéshozatali eljárás minőségének biztosítása, 
a stratégiai tervezés, valamint a kohéziós politika sikeres és hatékony megvalósítása 
szempontjából kiemelkedő szerepe van a hatékony közigazgatásnak. Ezért a Szerződéssel és 
az együttműködés elvével összhangban, európai, nemzeti, regionális és helyi szinten tovább 
kell erősíteni a jó kormányzást. A kohéziós politika irányításának és végrehajtásának 
egyszerűsítése továbbra is kívánatos, mivel az valószínűleg nem cél, hogy a fölösleges 
bürokrácia, valamint a túlbonyolított szabályok és eljárások miatt a támogatások ne 
kerüljenek felhasználásra.

E tekintetben a támogatások abszorpciója a célzott kapacitásbővítéssel és az összes megfelelő 
nemzeti erőforrásnak a strukturális alapok révén rendelkezésre álló társfinanszírozás 
megszerzése érdekében történő mozgósításával fokozható. A szükséges támogatás a pénzügyi 
tervezés eszközei révén is biztosítható.

Végezetül a kohéziós politika célja az európai régiók fejlettségi szintjében tapasztalható 
különbségek csökkentése, a korszerűsítés megkönnyítése és a fenntartható fejlődés 
megvalósítása. A kohéziós politika továbbá az európai szolidaritásról is bizonyságot tesz. 
Ilyen formán alapvetően fontosnak bizonyult az európai integráció alakulása szempontjából, 
miközben erős szinergiákat hozott létre az összes európai politika között. A valóság azt 
mutatja, hogy az európai régiók között továbbra is feltűnő gazdasági, társadalmi és környezeti 
különbségek vannak. Ezen eltérések némelyike a legutóbbi két bővítés eredménye (javaslat: a 
történelmi és gazdasági szempontból hátrányos helyzetű országok csatlakozása), míg más 
különbségeket a globális pénzügyi és gazdasági válság közvetlen hatásai tettek még 
hangsúlyosabbá. 

A 2014–2020-as időszakra szóló, jövőbeli kohéziós politika felépítésével kapcsolatos 
kérdések állnak majd a jövő évi politikai viták középpontjában. Fennáll a kockázata annak, 
hogy a lisszaboni stratégia hiányosságai az Európa 2020 stratégia végrehajtása során is 
megismétlődnek. Az előadó a jövőbeli programozási időszakról szóló, soron következő 
tárgyalások fényében megerősíti, hogy a kohéziós politikának továbbra is választ kell kínálnia 
az összes európai régió kihívásaira és a társadalmi problémákra azáltal, hogy segíti a 
szegényebbek felzárkózását, valamint intelligens, fenntartható és befogadó növekedést 
eredményez. Az előadó szilárd meggyőződése, hogy a makacs területi egyenlőtlenségek és a 
hosszúra nyúló válság mellett az erős és jól finanszírozott uniós regionális politika 
elengedhetetlen feltétele a társadalmi, gazdasági és területi kohézió megvalósításának, és ezért 
a kohéziós politika számára előirányzott költségvetést a következő programozási időszakban 
semmiképpen sem szabad csökkenteni. 


