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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottság ötödik kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós politikai stratégiáról
(2011/2035(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló ötödik jelentéssel 
kapcsolatos következtetések: a kohéziós politika jövője” című, 2010. november 9-i 
bizottsági közleményre (COM(2010)0642) (a továbbiakban: következtetések),,

– tekintettel a Bizottság gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló, 2010. november 9-
i, ötödik jelentésére a kohéziós politika jövőjéről (a továbbiakban: ötödik kohéziós 
jelentés),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak XVIII. 
címére,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre2,

– 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 rendeletre3,

– tekintettel a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. július 11 1084/2006/EK tanácsi rendeletre4,

– tekintettel az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 
17-i 1085/2006/EK tanácsi rendeletre/a Tanács 2006. július 17-i 1085/2006/EK 
rendeletére egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról5,

– tekintettel a jövőbeni bővítéseknek a kohéziós politika hatékonyságára gyakorolt 
következményeiről szóló, 2007. április 24-i állásfoglalására6,

– tekintettel a területi kohéziót és a kohéziós politika jövőbeli reformját érintő vita állásáról 
szóló zöld könyvről szóló, 2009. március 24-i állásfoglalására7,

                                               
1 HL L 210., 2006.7.31., 1–11. o.
2 HL L 210., 2006.7.31., 12–18. o.
3 HL L 210., 2006.7.31., 25. o.
4 HL L 210., 2006.7.31., 79–81. o.
5 HL L 210., 2006.7.31., 82–93. o.
6 HL C 74. E, 2008.3.20., 275. o.
7 HL C 117. E, 2010.5.6., 65. o.
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– tekintettel a kohéziós politikának a lisszaboni és az EU 2020-célkitűzések eléréséhez való 
hozzájárulásáról szóló, 2010. május 20-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Unió 2013 utáni kohéziós és regionális politikájáról szóló, 2010. 
október 7-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Szociális Alap jövőjéről szóló, 2010. október 7-i állásfoglalására3,

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

– tekintettel az Európa 2020 keretei közötti intelligens növekedéshez hozzájáruló regionális 
politikáról szóló, 2010. október 6-i bizottsági közleményre (COM(2010)0553),

– tekintettel az Európa 2020 keretei közötti fenntartható növekedéshez hozzájáruló 
regionális politikáról szóló, 2011. január 26-i bizottsági közleményre (COM (2011) 0017),

– tekintettel a gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló ötödik jelentésről készült 
tanácsi következtetésekre, amelyeket az Általános Ügyek Tanácsa 2011. február 21-én 
fogadott el (6738/11),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság véleményére (A7–0000/2011),

A. mivel az EU kohéziós politikája jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a legutóbbi és a 
jelenlegi támogatási időszakban az EU minden régiójában nőtt a termelékenység; 
hangsúlyozva, hogy az utólagos értékelés továbbá a gazdasági, társadalmi és regionális 
különbségek egyértelmű csökkenését mutatja; mivel ezek a fejlemények ugyanúgy pozitív 
hatást gyakoroltak a szociális biztonságra és a környezetvédelembe történő beruházásokra 
is,

B. mivel a kohéziós és strukturális politika rugalmasságot mutatott válsághelyzetekben és 
jelentősen hozzá tudott járulni a különböző nemzeti konjunktúra- és képesítési 
programokhoz, 

C. mivel beigazolódott, hogy a strukturális alapok a lisszaboni stratégia céljaira irányulnak, 
amelyet lenyűgöző lekötési arányok támasztanak alá a „konvergencia” és a „regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzéseknél, mivel azonban a „területi 
együttműködés” célkitűzés projektjeinek csak jó 20%-a mutat lisszaboni irányultságot,

D. mivel a lisszaboni stratégia részleges kudarca nem a kohéziós politika elégtelen 
végrehajtására vezethető vissza, hanem azért sokkal inkább a pénzügyi válság hatásai, a 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0191.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0356.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0357.
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belső piac megvalósításának hiányosságai, a hiányzó költségvetési fegyelem, valamint az 
egyes tagállamok nem kielégítő makrogazdasági keretfeltételei okolhatók,

E. mivel a hibák előfordulása és a támogatásokkal való visszaélés az utóbbi időszakban 
egyértelműen csökkent; sajnálva azonban, hogy a strukturális politika továbbra is jelentős 
hiányosságokat mutató politikaterület, és hogy egyes tagállamok továbbra sem 
rendelkeznek hatékony mechanizmusokkal a támogatásokkal való visszaélésekkel 
szemben és a jogtalanul kifizetett összegek beszedésére,

F. mivel a kohéziós és strukturális politika meglévő célrendszere (konvergencia, 
versenyképesség és foglalkoztatás, határokon átnyúló együttműködés) a többszintű
irányítást alkalmazó megközelítés, valamint a pénzeszközökkel való megbízható 
ellátottság és az elfogadott tervezési időszak (7 év) következtében elért tervezési biztonság 
révén alapvetően bevált, mindazonáltal tekintettel a programok elindítása terén 
tapasztalható jelentős késedelmekre, amelyeket a túl hosszú pénzügyi és jogalkotási 
tárgyalások indokolnak,

G. mivel a konvergenciaprogramok által érintett régiók fenntartható támogatása és fejlődése 
pozitívan hat az áruk és szolgáltatások iránti piaci keresletre, és ezzel bizonyíthatóan 
pozitív hatások járnak együtt a gazdagabb EU-tagállamok vonatkozásában is,

H. mivel a jelentős regionális gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek, valamint a sajátos 
strukturális problémák és az elhelyezkedésből eredő hátrányok továbbra is átfogó európai 
kohéziós politikát igényelnek minden európai régióban, és a Lisszaboni Szerződés ezt 
meg is követeli,

A kohéziós politika hozzáadott értéke és beruházási súlypontjai

1. a kohéziós és strukturális politika programjai számára az európai hozzáadott érték 
erőteljesebb hangsúlyozását kéri; ezt a hozzáadott értéket adottnak tekinti, ha az uniós 
projektek egy hátrányos helyzetben lévő régió tartós és mérhető gazdasági, 
infrastrukturális, társadalmi és/vagy ökológiai felértékelődésével járnak, és ezt európai 
hozzájárulás nélkül nem lehetne megvalósítani;

2. továbbá az európai támogatásból származó hozzáadott értéknek tekinti azt, ha a 
támogatott projektek regionális szinten hozzájárulnak a gazdasági növekedés, a kutatás, a 
környezetvédelem, a forrástakarékosság, a demográfiai fejlődés, a fenntartható 
energiaellátás, a szociális kohézió vagy a határokon átnyúló fejlődés összeurópai céljainak 
eléréséhez, és ezt európai hozzájárulás nélkül nem lehetne megvalósítani;

3. az európai céloknak az eszközökért viselt megosztott felelősség és az eszközök megosztott 
irányításának (többszintű irányítás) elve révén történő megvalósításában a kohéziós 
politika nagy előnyét és ezzel együtt hozzáadott értékét látja; e partnerségi elv további 
erősítését kéri;

4. hangsúlyozza, hogy – bár a regionális különbségek csökkenőben vannak – továbbra is 
nagy, sőt, egyes tagállamokon belül növekvő egyenlőtlenségek léteznek, ezért a kohéziós 
politikának továbbra is a regionális fejlődés terén tapasztalható különbségek 
kiegyenlítésére kell összpontosítania;
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5. elismeri a helyzetükből vagy természeti adottságaikból fakadóan különösen hátrányos 
helyzetben lévő régiók különleges igényeit; a korábbiakhoz hasonlóan követeli a 
Lisszaboni Szerződésben megnevezett, különösen hátrányos helyzetben lévő 
régiótípusok (legkülső régiók, legészakibb, rendkívül gyéren lakott régiók, szigeti, 
hegyvidéki és határon átnyúló régiók) számára biztosított különleges támogatási 
preferenciák megtartását;

6. hangsúlyozza, hogy a Közösség csak akkor tud helytállni a világszintű versenyben, ha a 
kohéziós politika ki tudja használni minden régió fejlődési lehetőségeit az Európa 2020 
stratégia kihívásainak való megfelelésre;

7. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikának továbbra is törekednie kell a regionális 
összetartásra („területi kohézió”), és kiemeli, hogy a Lisszaboni Szerződés a gazdasági 
és társadalmi kohézió céljait kiegészítette a „területi kohézió” céljával; megállapítja, hogy 
e célkitűzés továbbra is elválaszthatatlanul összekapcsolódik a gazdasági és társadalmi 
kohézió kihívásaival;

8. nagy esélyt lát arra, hogy a makroregionális stratégiák jobban kiaknázzák a régiókon 
átnyúló lehetőségeket és a természeti adottságokból fakadó kihívásoknak például a 
környezetvédelem területén együtt feleljenek meg; a meglévő támogatási lehetőségek jobb 
összehangolása révén esélyt lát az uniós strukturális alapok célratörőbb felhasználására;

9. kétségbe vonja, hogy a saját működési programok a funkcionális földrajzi egységek, 
például nagyvárosi régiók, tengermedencék vagy folyók számára pótlólagos előnyökkel 
járnak; úgy véli, hogy ezen a területen különösen hiányzik a programok megvalósításáért 
kielégítő mértékben felelős politikai (és demokratikus) szerv; ehelyett a makroregionális 
vagy természeti adottságokra építő stratégiák intenzívebb összehangolását kéri államközi 
szinten;

10. hangsúlyozza a városok kulcsszerepét az Európa 2020 stratégia gazdasági, ökológiai és 
szociális céljainak elérésében; az integrált fejlesztési tervek alapján a mintaszerűnek 
tekinthető elképzelések és projektek támogatását és a városok és környezetük közötti 
kapcsolatok javítását kéri;

11. elutasítja a különösen a nemzeti programrészeknek (ESZA/ERFA), a városfejlesztésnek, a 
vidéki térségnek, valamint egyéb kategóriáknak, illetve funkcionális térségeknek szóló 
mennyiségi ígéreteket (kvótákat); a támogatásra jogosult városoknak és térségeknek már 
a működési programokban való kötelező meghatározását is problematikusnak tartja, és 
ezzel kapcsolatban követeli, hogy a tagállamok és a régiók versenyorientált kiválasztási 
eljárásban vehessenek részt;

12. hangsúlyozza, hogy a strukturális és kohéziós politika terén nem kerülhet sor egyes 
régiófajták egyoldalú előnyben részesítésére; a vidéki régiók és a városi területek közötti 
partnerségek erőteljesebb figyelembevételét kéri területi szociális és gazdasági 
összefüggésben; 

13. hangsúlyozza, hogy a kohéziós és strukturális támogatásnak erőteljesebben tekintetbe kell 
vennie az Európa 2020 stratégia oktatás- és szociálpolitikai kihívásait; úgy véli azonban, 
hogy a megfelelő politikaterületek átfogó európai hatáskörbe vonása már csak anyagi 
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okokból is kudarcra van ítélve; ezért a mintaszerűnek tekinthető megközelítési módok
további kidolgozását kéri a helyi és regionális szintek illetékességének megtartásával; 

14. különösen a megújuló energiahordozókra történő szükséges energiaügyi váltásra és az 
éghajlattal kapcsolatos vitákra tekintettel kéri a kohéziós politika erőteljesebb 
hozzájárulását a megújuló energiaforrások használatának gyors kiépítéséhez; 
támogatja az ezzel kapcsolatos, a régiókban hatékony tárolási technológiákkal együtt járó 
decentralizált energiaügyi elképzelésekre irányuló terveket;

15. lehetőséget lát arra, hogy a strukturális alapok támogassák az energia-infrastruktúrába
irányuló külön befektetéseket, amelyeknek azonban azokra a régiókra kell korlátozódniuk, 
amelyekben politikai és földrajzi okokból az energiaellátás piacgazdasági megoldásai 
jelentősen korlátozva vannak; kéri továbbá, hogy a strukturális alapokból származó 
támogatás nyújtása mindig azzal a feltétellel történjen, hogy alapvetően kereskedelmi 
megközelítést alkalmazzanak és a forrásokért viselt megosztott felelősség elve betartásra 
kerüljön;

16. hangsúlyozza, hogy a transzeurópai közlekedési hálózatok döntő szerepet játszanak az 
európai régiók összetartásában, ezért a TEN-infrastruktúrák és a kijelölt európai útvonalak 
kiépítését és az azokhoz való hozzáférést különösen a határokon átnyúló régiókban 
erősíteni kell; az „infrastruktúra” számára nagyobb támogatást ösztönöz az európai területi 
együttműködés 3. céljával kapcsolatban;

A programtervezés célszerkezete és kerete

17. hangsúlyozza, hogy az Európa 2020 stratégia alapvető elemei (innováció, képzés, energia, 
környezet, foglalkoztatás, versenyképesség, képesítés/minősítés, szegénység elleni 
küzdelem) már a kohéziós és strukturális politika részét képezik; véleménye szerint az 
Európa 2020 előtt álló kihívásokat nagyon jól be lehet illeszteni a már meglévő három 
célszerkezetbe (konvergencia, növekedés és foglakoztatás, határokon átnyúló fejlődés); 

18. véleménye szerint az alapvető infrastruktúra előmozdítását és a hagyományos 
energiaforrások támogatását is az Európa 2020 stratégiával összhangban lévőnek kell 
tekinteni, mivel csak a versenyképes közlekedési, energiaipari és kommunikációs 
hálózatok, valamint hulladékfeldolgozási infrastruktúrák teszik képessé a 
konvergenciaprogramok által érintett régiókat arra, hogy hozzájáruljanak az Európa 2020 
stratégia céljainak eléréséhez, ezért e céloknak éppen a gyengébb és leginkább rászoruló 
régiók számára kell bizonyos fokig értelmezhetőnek lenniük;

19. véleménye szerint a legmagasabb támogatásban részesülő területek (amelyeknél az egy 
lakosra jutó GDP kevesebb, mint az uniós átlag 75%-a) és az esetlegesen kohéziós 
támogatásban részesülő államok (az egy lakosra jutó GDP kevesebb, mint az uniós átlag 
90%-a) meghatározásánál továbbra is a GDP-nek kell a központi feltételnek maradnia; 
rámutat, hogy az illetékes nemzeti szervek számára mozgásteret kell biztosítani arra, hogy 
a megfelelő döntéshozatali szinteken egyéb mutatókat is alkalmazzanak;

20. követeli, hogy a kohéziós politika a Lisszaboni Szerződésben meghatározottak szerint 
továbbra is elsősorban a legelmaradottabb régiókra irányuljon; hangsúlyozza, hogy az 1. 
célkitűzés (konvergencia) keretében a leginkább rászoruló régiók számára fejlettségi 
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problémáiknak megfelelő részt kell biztosítani;

21. a korábban a legmagasabb támogatásban részesülő területek (a 
konvergenciaprogramokban érintett régiók) számára megfelelő utólagos támogatást
(fokozatos megszüntetést) kér a „konvergencia” célkitűzés keretében;

22. kéri a 2. célkitűzés („regionális versenyképesség és foglalkoztatás”) megerősítését 
horizontális irányultságú megközelítés révén; hangsúlyozza, hogy az innovációs 
klaszterek és a támogatási eszközökért folytatott verseny bevált rendszerét tovább kell 
építeni;

23. véleménye szerint a 75% és 90% közötti általános új támogatási kategória ellentmond 
az uniós kohéziós politika bevált elveinek (a leggyengébb támogatása, a gazdagabb 
régiókban rejlő lehetőségek összekapcsolása egy horizontális megközelítésben), ezért 
elutasítja ezt a köztes kategóriát;

24. egyértelműen úgy véli, hogy erősíteni kell a „területi” együttműködésre vonatkozó 3. 
célkitűzést az EU minden belső határán és három dimenziójában (határokon átnyúló, 
régióközi, nemzetek közötti), és kéri a strukturális alapok arányának 7%-ra való növelését; 
hangsúlyozza a határokon átnyúló régiók jelentőségét az Európa 2020 stratégia céljainak 
elérése tekintetében; szükségesnek tartja a TEN-hálózatok és a határokon átnyúló 
infrastruktúra erőteljesebb igénybevételét az elsődleges európai céloknak megfelelően, és 
megfelelő kiegészítő támogatást kér valamennyi határokon átnyúló régió számára;

25. úgy véli, hogy új tematikus alapok (éghajlat, energia, közlekedés) aláásnák az 
forrásokért viselt megosztott felelősség bevált elvét és veszélyeztetnék az Európa 2020 
stratégia céljainak megvalósításához nyújtott regionális hozzájárulást;

26. kéri, hogy az ESZA mint a kohéziós politika alkotórésze továbbra is erősítse a 
társadalmi befogadást, a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást; az ESZA-t az EU 
legfontosabb munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai eszközének tekinti; különleges 
jelentőséget tulajdonít a képesítés és a mobilitás támogatásának, a nemek közötti 
esélyegyenlőség javításának, a hátrányos helyzetű emberek befogadásának, valamint a 
kkv-k támogatásának;

27. utal a befogadó jellegű megközelítési módok egymást erősítő hatására, különösen az 
ESZA-nak az ERFA-val való összekötése terén, és éppen az integrált fejlesztési tervezésre 
való tekintettel kéri a két alap közötti keresztfinanszírozás lehetőségének megkönnyítését;

28. kéri a 2013 utáni támogatási időszakra az ERFA, az ESZA, a Kohéziós Alap, az EMVA 
és az EHA közös stratégiai keretének kialakítását; úgy véli, hogy az egységes 
szabályozási megközelítést (irányítás, jogosultság, elszámolások ellenőrzése, jelentéstételi 
kötelezettségek) közös keretszabályozás révén kell tovább erősíteni;

29. ösztönzi ennek keretében a regionális EMVA-programok reintegrálásának (jelenleg a 
3. és 4. támogatási tengely) felülvizsgálatát, és kéri, hogy kötelező követelményeket 
határozzanak meg a tagállamok és régiók számára, hogy létrejöhessen egy egységesebb 
irányítási szerkezet az uniós strukturális alapok és a regionális vidékfejlesztési programok 
számára;
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30. hatékonysági okokból kéri, hogy szüntessék meg, illetve egyesítsék azokat az alapokat, 
melyek a regionális fejlődés és kohézió szempontjából fontosak; javasolja, hogy a 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap többé ne önálló eszköz legyen, hanem funkcióit 
megfelelően vegyék figyelembe a Szociális Alapban; kéri annak megvizsgálását, hogy a 
Kohéziós Alap és a Regionális Fejlesztési Alap összevonása megfelelne-e az európai 
alapszerződéseknek; rámutat arra, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a 
Kohéziós Alapból eszközölt kifizetések általában azonos típusú projektek finanszírozására 
irányulnak;

31. üdvözli a Bizottság által javasolt – a korábbi, egyes tagállamokra vonatkozó nemzeti 
stratégiai referenciakereteket felváltó –, az EU és a tagállamok közötti fejlesztési és 
beruházási partnerségek célkitűzéseit; ezzel kapcsolatban kéri az Európa 2020 stratégia 
végrehajtására vonatkozó beruházási prioritások, valamint további kohéziós és strukturális 
politikai célkitűzések meghatározását; úgy véli, hogy az érintett szintek hatásköreinek 
konkrét megosztását haladéktalanul tisztázni kell, és kéri, hogy a szubszidiaritás elvével 
összhangban tartsák meg a nemzeti, illetve a regionális hatásköröket;

32. támogatja az operatív programok fenntartását, melyek a stratégiai dokumentumok 
konkrét beruházási prioritásokká alakításának fontos eszközei; ezzel kapcsolatban 
egyértelmű és mérhető célok meghatározását kéri;

33. kéri a tartományok és a régiók kötelező jellegű bevonását a fejlesztési partnerségek és 
az operatív programok létrehozásába; úgy véli, hogy alapvető fontosságú a strukturális 
alapokról szóló rendeletek megfelelő megszövegezése;

34. támogatja a Bizottság által javasolt tematikus prioritások rendszerét; úgy véli, hogy 
minél alacsonyabb a tagállamok vagy régiók fejlettségi szintje, annál inkább ki kell 
terjeszteni ezt a prioritási listát, melyben el kell ismerni a sajátos regionális fejlesztési 
igényeket;

35. kéri, hogy a valamennyi tagállamra nézve kötelező prioritások vonatkozásában ezeket az 
innováció, az infrastruktúra és az erőforrások megőrzése területén irányozzák elő és 
igazítsák hozzá a régiók sajátos igényeihez; hangsúlyozza, hogy önkéntes alapon és a 
szubszidiaritás elvével összhangban további prioritásokat kell kitűzni és végrehajtani; 
kéri, hogy az energia, az oktatás és a szegénység elleni küzdelem feltétlenül kerüljenek a 
javasolt prioritások közé;

36. kéri, hogy kerüljék a késedelmet a programok elindításában, valamint kéri a 
döntéshozatali és értékelési folyamatok általában gyorsabb lezajlását; kéri, hogy ennek 
érdekében javítsák a részt vevő közigazgatási szervek műszaki berendezéseit és hálózati 
rendszerét, és jelentősen csökkentsék a szükséges szakértői vélemények 
megpályáztatására és leadására vonatkozó határidőket;

Ösztönzök, feltételesség, eredményorientáltság, társfinanszírozás, finanszírozási 
lehetőségek

37. kéri, hogy a beruházási partnerségekben kössék olyan feltételrendszerhez a támogatások 
kifizetését, amely a tagállamoktól reformokat követel meg annak érdekében, hogy a 
kohéziós politikával közvetlen összefüggésben álló területeken biztosítva legyen a 
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támogatások hatékony felhasználása; jogosnak véli, hogy a már elfogadott uniós 
jogszabályokat (többek között: árszabályozás, pályázatok, közlekedés, egészségügy) 
összekapcsolják különösen a megfelelő végrehajtással, annak érdekében, hogy 
megelőzzék a szabálytalanságokat és biztosítsák a hatékonyságot; elutasítja azonban 
azokat az előírásokat, amelyek jelentős szociális és gazdasági reformokat követelnek a 
tagállamoktól; 

38. üdvözli a Bizottság által a kohéziós politikában tervezett fokozott 
eredményorientáltságot, melyet a megfelelő célkitűzések és mutatók előzetes 
meghatározása révén valósítanak meg; hangsúlyozza, hogy e tekintetben csak néhány jól 
meghatározott és mérhető mutatóról lehet szó, melyeknek közvetlen okozati 
összefüggésben kell állniuk a támogatással és melyekről a régiókkal/tagállamokkal együtt 
kell megállapodni;

39. kéri, hogy a mutatók összpontosítsanak az európai hozzáadott értéket képviselő 
hatásokra (a termelékenység növekedése, kutatás, közlekedés, regionális növekedés,
egyes környezetvédelmi fejlesztések); kéri, hogy a túlnyomórészt nemzeti hatáskörbe 
tartozó területek (oktatási szabványok, szegénységi küszöbök, integráció) fejlődésének 
mérése során tekintsenek el a mennyiségi követelményektől, és inkább a projektek modell 
és innovációs jellegét értékeljék;

40. úgy véli, hogy a kohéziós politika egyik alapvető elve a társfinanszírozás; kéri, hogy 
vizsgálják felül az uniós finanszírozás felső határát, melynek szorosabban kellene 
illeszkednie a regionális fejlettségi szinthez, az európai hozzáadott értékhez és az 
intézkedések típusaihoz, és a határt ezeknek megfelelően kell emelni vagy csökkenteni; 

41. úgy véli, hogy 75%-ban kell maximalizálni a támogatás mértékét, különben a pályázatok 
során inkább a pénzügyi jelleg (ajándékba kapott pénz) és nem a projekt szükségessége 
kerül előtérbe; kéri, hogy a regionális résztvevők számára könnyítsék meg a 
magánforrásokból történő társfinanszírozást és a piacorientált hitellehetőségek 
igénybevételét;

42. kéri, hogy a közvetlen működési támogatásokban vegyék figyelembe azt a tényt, hogy a 
kohéziós politika különösen a nagyvállalatoknál inkább a járulékos hatásokat és nem a 
székhelyre vonatkozó döntéseket támogatja, ezért kéri, hogy a működési támogatásokat a 
kutatási és fejlődési beruházásokra összpontosítsák és infrastrukturális támogatásként 
közvetetten biztosítsák; emellett kéri, hogy a strukturális alapokról szóló általános rendelet 
tartalmazzon olyan egyértelmű rendelkezést, amely kizárja az Unión belüli 
székhelyáthelyezés uniós támogatását, és kéri az ilyen jellegű beruházások 
felülvizsgálatára vonatkozó vizsgálati határérték jelentős csökkentését;

43. elismeri az új finanszírozási eszközök multiplikátor hatását és mozgósítási potenciálját, 
alapvetően támogatja a kölcsönből történő finanszírozás fokozását és kéri, hogy a 
feltöltődő pénzügyi eszközöket terjesszék ki több támogatási területre, többek között a 
kutatásra és az infrastruktúrára; ezért kéri, hogy a teljes támogatási időszakra 
egyszerűsítéseket és nagyobb jogbiztonságot biztosítsanak; úgy véli, hogy legfeljebb egy 
támogatási időszak után az eszközök felhasználása iránti felelősséget a nemzeti szintekre, 
illetve a projektek szintjeire kell átruházni; 
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44. hangsúlyozza, hogy a támogatási forrásokat mindig választási lehetőségként kell 
felajánlani, és a helyi szereplőknek kell felhasználniuk a finanszírozás regionális 
szükségleteknek megfelelő keverékét;

45. úgy véli, hogy az EBB-nek jelentősebb szerepet kell vállalnia a TEN-infrastruktúrák 
finanszírozásában; kéri több olyan megközelítés kialakítását, amelyek a köz- és 
magánszféra közötti önálló partnerségeken alapuló megoldásokhoz vezetnek; úgy véli, 
hogy alapvetően az Európai Parlament tartozik fő felelősséggel a megfelelő átláthatóság, 
valamint a döntéshozatali és ellenőrzési feladatok iránt; 

46. úgy véli, hogy a globális támogatások az önállóan, az európai strukturális politika 
célkitűzései szerint meghatározott innovációs stratégiák tekintetében a régiók alatti szinten 
megfelelő eszköznek bizonyulnak; javasolja, hogy a pályázati eljárás bevált eszközét a 
globális támogatások esetében is alkalmazzák;

Költségvetés, pénzügyi igazgatás, a bürokrácia csökkentése, költségvetési fegyelem, 
pénzügyi ellenőrzés

47. úgy véli, hogy a hétéves programidőszak sikeres volt, és legalább a következő 
programozási időszak (2020) végéig meg kellene tartani; kéri azonban egy olyan rendszer 
kialakítását, amely lehetővé teszi a kiindulási feltételek gyorsabb stratégiai átértékelését, 
hogy a különleges eseményekre (pénzügyi válság, energiaválság, természeti katasztrófák) 
még gyorsabban és nagyobb rugalmassággal lehessen reagálni;

48. hangsúlyozza, hogy az EU költségvetése jelenlegi struktúrájával és az alapul szolgáló, 
az alapokról szóló rendeletekkel pontosan a kohéziós és strukturális politika 
végrehajtása tekintetében bevált; ezért csak azokon a területeken kell változtatásokat 
végrehajtani, ahol az eljárások nem bizonyultak sikeresnek, illetve ellentmondanak a 
jelenlegi költségvetési rendeletnek; kéri, hogy a bevett és bevált szerkezettel kapcsolatos 
minden, mégoly csekély mértékű módosítás esetében is különösen elővigyázatosan 
járjanak el;

49. úgy véli, hogy elképzelhető az Európa 2020 célkitűzéseinek integrációja a célkitűzések 
és alapok meglévő struktúráiba és ezzel a költségvetési tételekbe is; elutasítja az uniós 
költségvetésnek a növekedés „intelligens”, „befogadó” vagy „fenntartható” elméleti 
fogalmai szerinti felosztását;

50. úgy véli, hogy 2013 után a kohéziós és a strukturális politika kulcsfontosságú szerepet fog 
játszani az Európa 2020 stratégia végrehajtásában, és ezért kéri a jelenlegi programozási 
időszakkal legalább azonos költségvetési előirányzatok biztosítását;

51. felszólít arra, hogy az uniós stabilitási kritériumokat súlyosan megsértő és egyúttal a 
strukturális támogatások felhasználásánál komoly szabálytalanságokat elkövető 
tagállamok vonatkozásában javasoljanak szigorúbb, automatikusan érvénybe lépő 
rendelkezést a strukturális támogatások jogszerű és a céloknak megfelelő felhasználásának 
ellenőrzése érdekében;

52. felkéri a tagállamokat, illetve a régiókat, hogy jelöljék ki azokat a hatóságokat, amelyek 
kizárólagos felelősséggel rendelkeznek a strukturális alapok eszközeinek jogszerű 
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felhasználása tekintetében;

53. úgy véli, hogy a Bizottságnak a jövőben nagyobb felelősséget kell vállalnia a nemzeti 
közigazgatási eljárások javítása érdekében; ezért úgy véli, hogy a Bizottság feladata a 
nemzeti, illetve föderális közigazgatási és ellenőrző szervek akkreditációs eljárásának
végrehajtása; úgy véli, hogy a sikeres akkreditációk és az alacsonyabb hibaszázalék 
megvalósítása révén elnyerhető az egyszerűsített, hosszabb időközönként tett jelentés 
joga; 

54. az adminisztráció egyszerűsítése érdekében kéri a szabványosított eljárás kiterjesztését 
és magasabb szabványosított költségegységeket és átalányösszegű kifizetési rendszer 
alkalmazását; kéri, hogy fokozottan vegyék figyelembe az arányosság elvét, vagyis a 
kisebb programok végrehajtását kössék lényegesen kevesebb jelentéstételi és 
felülvizsgálati kötelezettséghez;

55. támogatja a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy csak akkor nyújtsanak 
költségtérítéseket a nemzeti hatóságoknak, ha a kedvezményezettnek kifizették a 
megfelelő uniós hozzájárulást; úgy véli, hogy ez felgyorsítja a kifizetést és döntő 
ösztönzést nyújt a szigorú nemzeti ellenőrzéshez; rámutat azonban, hogy a tagállamoknál 
és tartományoknál adott esetben likviditási problémák léphetnek fel és ezekre biztonsági 
megoldást kell találni;

56. támogatja a Bizottság javaslatát, hogy az első támogatási év kivételével következetesen 
alkalmazzák az „n+2 szabályt”, és szüntessék meg a kivételeket; úgy véli, hogy ez 
biztosítja a magas minőségű beruházások és a programok zökkenőmentes és gyors 
végrehajtása közötti kiegyensúlyozott kapcsolatot;

Szomszédsági és bővítési politikák

57. hangsúlyozza, hogy az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) a kohéziós 
politika szempontjából nagy jelentőséggel bír az Európai Unión kívüli országokkal 
folytatott határokon átnyúló együttműködésben; úgy véli, hogy éppen a szomszédos 
országok infrastrukturális kapcsolata (közlekedés, energia) gyakorol pozitív hatást az 
európai határ menti régiókra; kéri, hogy az ENPI eszközeit fokozottabban összpontosítsák 
az energiaügy és a közlekedési infrastruktúrák stratégiai szükségleteire;

58. hangsúlyozza továbbá az uniós bővítési folyamatnak az előcsatlakozási támogatási 
eszköz (IPA) révén szerzett kohéziós jelentőségét, mely eszköz a tagjelölt országok 
számára a kohéziós struktúrákhoz való tartalmi és szerkezeti felkészítést nyújt;

59. ismételten kéri a Regionális Fejlesztési Bizottság felelősségteljes bevonását mindkét 
eszköz jövőbeli kialakításába;

60. ismét felhívja a figyelmet – új számítások révén – az új országok uniós csatlakozásának a 
kohéziós politika szempontjából szélsőséges pénzügyi következményeire;1 hangsúlyozza, 

                                               
1 Ha a jelenleg csatlakozási tárgyalásokat folytató országokat, Törökországot és Horvátországot, a 2007–2013 
közötti programozási időszakban az új tagállamokra (EU 12) vonatkozó, lakosonkénti átlagos pénzügyi 
támogatásban részesítenék, úgy az ehhez szükséges támogatás 132,5 milliárd euró lenne. Ebből 124,9 milliárd 
euró, vagyis 94,3% jut Törökország és 7,6 milliárd euró, vagyis 5,7% Horvátország számára. Ha feltételezzük, 
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hogy ezek a dimenziók kohéziós szempontból messze meghaladnák a Közösség 
befogadóképességét; kéri, hogy az IPA-eszközt tegyék elérhetővé az uniós szomszédság 
vagy tagság ideiglenes, különleges formái számára is, és ismételten kéri, hogy a 
Törökországhoz hasonló nagyobb tagjelölt országok számára alakítsanak ki a kohéziós 
politika fokozatos bevezetésére irányuló tervet;

61. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

                                                                                                                                                  
hogy a támogatás mértéke megegyezik az új tagállamok 2006-os átlagos GDP-arányával, akkor a kiegészítő 
pénzügyi támogatás 109,1 milliárd euró lenne. Ebből 99,8 milliárd euró jut Törökország és 9,3 milliárd euró 
Horvátország számára. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die Verteilung der EU-Strukturfondsmittel für die 
Förderperiode von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei und Kroatiens, (Az uniós strukturális 
alapok eszközeinek elosztása a 2007–2013 közötti támogatási időszakban, tekintettel Törökországra és 
Horvátországra) Dr. G. Untiedt professzor (GEFRA GbR) észrevételei Dr. Markus Pieper képviselő kérésére).
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INDOKOLÁS

1. Keretfeltételek

Az európai államközösség a globális növekedési és népesedési előrejelzések szerint veszíteni 
fog jelentőségéből. Noha a 27 tagú EU ma még a világ lakosságának mintegy 8%-át képviseli, 
2050-re ez az arány csak 5% lesz. Gazdasági súlya különösen Kína és a fontos feltörekvő 
országok növekedése miatt a jelenlegi 20%-ról 2050-re mintegy 12%-ra fog visszaesni1.

Amennyiben az európai államközösség meg akar felelni a gazdasági és politikai versenyben, 
és azt szeretnénk, hogy a jelentőségében bekövetkezett ezen viszonylagos veszteség ne járjon 
együtt a jólét terén bekövetkező veszteséggel, a Közösségnek szorosabban együtt kell 
működnie a jövő biztosításának fontos kérdéseiben. Ez ugyanúgy érvényes a kül- és 
biztonságpolitikára, mint a belső piaccal, a kutatással, az energiaellátással és a nyersanyagok 
biztosításával kapcsolatos kérdésekre. A Közösségnek még az eddigieknél is erőteljesebben 
kell törekednie a megújuló energiaforrások használatának és az tárolásukkal kapcsolatos 
képességének gyors kiépítésére.

2. A régiók szerepe és a kohéziós politika hozzáadott értéke

A kohéziós és a strukturális politika a jövőbeli versenyképességet érintő kérdésekben 
kulcsfontosságú szerepet játszik. Az európai régiók és városok, illetve vállalataik már most is 
nagyon erőteljesen részt vesznek a világgazdaságban, ami összefügg az egyes nemzetállamok 
európai történelmével. Ezáltal az európai gazdaság felépítése lényegesen összetettebb, mint az 
ázsiai vagy észak-amerikai struktúrák. A multinacionális vállalatok és leányvállalataik közötti 
világszintű kapcsolatok több mint fele az EU-ban ered. A nemzetközi hálózatok e még mindig 
meglévő előnyét a kohéziós politikának erőteljesebben ki kell használnia, és még több kis- és 
középvállalkozást kell bevezetni a növekvő nemzetközi piacokra. 

Egy ilyen, növekedésre és innovációra irányuló politika azonban csak akadálymentes belső 
piacon működik, amelyet tovább kell harmonizálni. Egy ilyen politika továbbá csak akkor 
lehet tartós, ha a regionális politikai célkitűzések összekapcsolódnak az innováció és a kutatás 
összeurópai céljaival, valamint az ökológiai kihívásokkal, és bevonásra kerül a gazdagabb 
régiók know-how-ja is. 

A növekedési elemen kívül szükség van a regionális és szociális különbségek kiegyenlítésére 
irányuló elképzelésre is. A kohéziós és strukturális politika csak akkor lesz elfogadott – ami 
sikeres végrehajtásának feltétele –, ha a lakosság és a régiók is hozzájárulnak a politika 
egészéhez. Éppen ennek figyelembevételével hangsúlyozni kell, hogy az uniós kohéziós 
politika a programokért és a forrásokért viselt megosztott felelősség elve révén világszinten 
egyedülálló, integrált és bevált politikai eszmét képvisel, amelyet tovább kell építeni.
Mindazonáltal – a strukturális alapokhoz szükséges költségvetés elfogadására is tekintettel –
egyértelműbben meg kell határozni és erőteljesebben létre is kell hozni egy európai 
hozzáadott értéket. Szorosabban össze kell kapcsolni az európai célokat a regionális 
fejlesztés céljaival. Az innovációra irányuló politikára elkülönített eszközöknek a jelenleg a 

                                               
1 Források: az ENSZ 2006-os és a Nemzetközi Valutaalap 2009-es kiadványai 
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lisszaboni folyamatban alkalmazott célhoz kötése e tekintetben sikeres megközelítés, amelyet 
– jóllehet eredményorientáltabban – folytatni kell az Európa 2020 stratégia tekintetében is. 

Az európai hozzáadott értékkel kapcsolatban felteendő további kérdés a következőképpen 
hangzik: Milyen mértékben kezdeményezett a kohéziós politika ténylegesen projekteket? 
Vagy nem valósulna meg sok projekt, letelepedés, infrastruktúra-kiépítés csupán nemzeti, 
regionális vagy vállalati szinten is? Az erőteljes kohéziós politika csak akkor igazolható, ha 
egyes projektek eredeti ösztönzői európai programok, amelyek ezáltal hozzáadott értéket 
nyújtanak. Különben a Közösség bürokratikus utakon keresztül csak a járulékos hatásokat 
finanszírozza.

Az előadó szerint éppen az Európa 2020 stratégiában meghatározott bizonyos 
kulcsterületeken (az iskolából kimaradók számának csökkentése, a magasan képzett 
szakemberek és a foglalkoztatottak számának növelése, a szegénység csökkentése, a városi 
környezetvédelmi beruházások növelése) elsődlegesen nemzeti, sőt akár regionális vagy helyi 
politikai felelősség érvényesül. A kohéziós politikának e tekintetben nem kellene elősegítenie 
a szociális és környezeti politika alapvetően európai hatáskörbe kerülését. Ez túlságosan sokat 
követelne a kohéziós politikától. Ehelyett a hangsúlyt inkább az összeurópai célokhoz
(környezetvédelem, éghajlatváltozás, energia, közlekedési infrastruktúra stb.) nyújtott 
regionális hozzájárulásra, a növekedés és az innováció ösztönzésére (kkv-k a nemzetközi 
hálózatokban stb.), a mintaszerűnek tekinthető szociális projektekre (integrált fejlesztési 
tervezés, egészség, demográfia stb.) és e célokon belül különösen a hátrányos helyzetben 
lévő régiók felemelésére irányuló elképzelésre kell helyezni.


