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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kohéziós politikában a területi fejlesztés szerepének optimalizálásáról
(2011/2312(INI))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi 
rendeletre1,

– tekintettel a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló, 2006. 
október 6-i 2006/702/EK tanácsi határozatra2,

– tekintettel a Bizottság ötödik kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós politikai 
stratégiáról szóló 2011. július 5-i állásfoglalására3,

– tekintettel az ERFA és a többi strukturális alap jelenlegi helyzetéről és a hatékonyságuk 
növelését szolgáló jövőbeli szinergiákról szóló 2011. június 23-i állásfoglalására4,

– tekintettel a 2011. június 8-i, „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című állásfoglalására5,

– tekintettel „Az Európai városfejlesztési menetrend és jövője a kohéziós politikában” című 
2011. június 23-i állásfoglalására6, 

– tekintettel a 3. célról szóló, 2011. június 23-i állásfoglalására: a területi együttműködés 
előtt álló kihívás: a határokon átnyúló, transznacionális és régiók közötti együttműködés 
jövőbeli menetrendje7,

– tekintettel 2010. október 7-i állásfoglalására az EU 2013 utáni kohéziós és regionális 
politikájáról8,

– tekintettel 2010. május 20-i állásfoglalására a kohéziós politikának a lisszaboni és az 
EU2020-célkitűzések eléréséhez való hozzájárulásáról9,

                                               
1 HL L 210., 2006.7.31., 25–78. o.
2 HL L 291., 2006.10.21., 11–32. o.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0316.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0286.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0284.
7 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0285.
8 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0356.
9 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0191.
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– 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 állásfoglalására1, 

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

– tekintettel a lengyel elnökségnek az uniós politikák és a jövőbeli kohéziós politika területi 
dimenziójáról szóló, 2011. november 24–25-i következtetéseire2,

– 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 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 a Bizottság „A gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló ötödik 
jelentésben szereplő következtetések: a kohéziós politika jövője” című, 2010. november 
9-i közleményére (COM(2010)0642),

– tekintettel az Európai Unió költségvetésének felülvizsgálatáról szóló, 2010. október 19-i 
bizottsági közleményre (COM(2010)0700) és annak technikai mellékleteire 
(SEC(2010)7000),

– tekintettel „Az Európa 2020 keretei közötti intelligens növekedéshez hozzájáruló 
regionális politika” című, 2010. október 6-i bizottsági közleményre (COM(2010)0553),

– 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 „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című, 2010. március 3-i közleményére (COM(2010)2020),

– tekintettel az „Egy megújult kohéziós politika menetrendje – helyi érdekű megközelítés az 
európai uniós kihívásoknak és elvárásoknak való megfelelés érdekében” című független 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0189.
2 A lengyel elnökség következtetései az uniós politikák és a jövőbeli kohéziós politika területi dimenziójáról, 
„Az uniós kihívásokkal szembeni integrált, területi szempontból differenciált és intelligens intézményi alapú 
fellépés felé”, 2011. november 24–25., Poznań.



PR\900996HU.doc 5/12 PE488.060v01-00

HU

jelentésre, amelyet Danuta Hübner, regionális politikáért felelős biztos megbízásából 
Fabrizio Barca készített 2009 áprilisában,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel a kohéziós politika célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítésével csökkentse az uniós régiók közötti egyenlőtlenségeket, és mivel 
eredményesen előmozdította a társadalmi és gazdasági fejlődés révén megvalósuló 
európai integrációt;

B. mivel a közös rendelkezésekről szóló rendelet meghatározza a kohéziós, vidékfejlesztési 
és halászati politikák végrehajtására szolgáló öt európai támogatási programra (ERFA, 
ESZA, Kohéziós Alap, EMVA, Európai Tengerügyi és Halászati Alap) alkalmazandó 
közös szabályokat;

C. mivel a közös stratégiai keret a közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó 
alapok (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap, EMVA, Európai Tengerügyi és Halászati Alap) 
közötti fokozott összhangot biztosító mechanizmusok létrehozására és a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó alapoknak a többi uniós szakpolitikával 
történő hatékonyabb integrációjára irányul;

D. mivel a területi dimenzió a kohéziós politika átfogó szempontja, amely lehetőséget ad az 
európai régiók számára, hogy a kohéziós politika célkitűzéseinek elérésére irányuló 
munka során hasznosítsák saját területi adottságaikat;

E. mivel a területi kohéziót a Lisszaboni Szerződés az Európai Unió egyik alapvető 
célkitűzéseként ismeri el;

Átfogó szempontok: a területi célkitűzés megerősítése

1. elismeri, hogy a kohéziós politikával összefüggő döntéshozatalnak szerves részét képezi 
egy egyszerűsített, többszintű kormányzási rendszer, amelynek keretében az európai 
támogatási programok tervezése, kidolgozása és végrehajtása terén valamennyi 
szakaszban együttműködésre van szükség európai, nemzeti, regionális és helyi szinten 
egyaránt; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy mindezek eredményeképpen 
világos és pontosan körülhatárolt partnerségi szerződések jöjjenek létre; 

2. rámutat, hogy a 2013 utáni kohéziós politika költségvetését a jelenlegi szinten kell tartani 
annak érdekében, hogy a gazdasági és társadalmi megújulást igénylő térségek továbbra is 
támogatáshoz jussanak;

3. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy eredményorientált megközelítést 
helyezzen a közös rendelkezésekről szóló rendelet középpontjába, amelynek fő 
alkotóelemei a kohéziós politika által a beruházások fenntarthatóságának javítása és a 
támogatási programok eredményességének szavatolása érdekében megvalósítandó 
mérhető eredmények;
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4. támogatja a Bizottságnak az igazgatási terhek csökkentésére irányuló, a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet egészében érvényesülő, átfogó javaslatait; felhívja ezért a 
figyelmet arra, hogy a szabályokat, az ellenőrzéseket és a jogosultságot a kezdetektől 
egyértelműen meg kell határozni, és hogy az igazgatási eljárások egyszerűsítése a 
támogatások kifizetésének integrált megközelítése révén vihető sikerre;

5. hangsúlyozza, hogy rugalmasságot kell biztosítani a helyi és regionális célkitűzéseken 
alapuló és valamennyi szakaszban a regionális szintű érdekelt felek közreműködésével 
megvalósuló támogatási programok számára, mivel az európai támogatási programok csak 
így válhatnak alkalmassá a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek kezelésére;

6. hangsúlyozza, hogy a rugalmasság szellemében egyúttal szélesebb körben engedélyezni 
kell, hogy a projektek egyszerre működhessenek a közös rendelkezésekről szóló rendelet 
hatálya alá tartozó több különböző alap keretében, valamint hogy ez a fokozott 
rugalmasság elősegíti a projektek egyszerűbb végrehajtását, illetve az európai 
finanszírozás kölcsönösen kiegészítő és több területet felölelő jellegének erősítését;

7. felismeri, hogy a kohéziós politika értékes hozzájárulást nyújthat az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek eléréséhez; megjegyzi ugyanakkor, hogy az Unió állandó és jogilag 
kötelező erejű célkitűzéseként a kohéziós politika nem szolgálhatja kizárólag az 
Európa 2020 stratégia végrehajtását;

8. rámutat, hogy az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítása során mérlegelni 
kell más támogatási programok (pl. a „Horizont 2020” keretprogram) – lehetőség szerint a 
kohéziós politikai finanszírozással összhangban álló – alkalmazását;

9. felismeri, hogy a városok és a városi területek képezik a gazdasági növekedés motorját;

10. aggodalmát fejezi ki a városok és városi területek meghatározását illetően, tekintettel az 
uniós városok méretének, forrásainak, valamint társadalmi és gazdasági jellemzőinek 
különbségeire;

A 2014–2012 közötti időszakra vonatkozó európai alapok szorosabb integrációja

11. üdvözli a közös rendelkezésekről szóló rendeletben foglalt azon javaslatokat, amelyek a 
támogatások nagyobb hatékonyságának biztosítása érdekében ösztönzik a támogatási 
programok közötti fokozott koordinációt és összhangot, valamint a kohéziós politika 
területi dimenziójának a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló keretben való erőteljesebb 
érvényesülését;

12. hangsúlyozza, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendeletben vázolt, a kohéziós politika 
és a többi szakpolitikai terület közötti fokozott harmonizációnak köszönhetően az európai 
régiók saját erősségeikből merítve haladhatnak tovább a gazdasági fejlődés útján;

13. példaként említi a walesi európai támogatási hivatalt (WEFO) és annak arra irányuló 
kezdeményezését, hogy Walesben a közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá 
tartozó valamennyi alapra vonatkozó információkhoz hozzáférést biztosító egységes 
„portál” létrehozásával összefogja az európai alapokat; hangsúlyozza, hogy a WEFO 
portálja a tervek szerint a közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó alapok 
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tekintetében egységes pályázati, kifizetési, nyomonkövetési és értékelési folyamatot 
biztosító közös platformot kínálna; kiemeli, hogy ez a megközelítés megkönnyítené a 
finanszírozási folyamatok közötti lehetséges szinergiák és integráció meghatározását, 
ezáltal pedig összehangolná és leegyszerűsítené az európai támogatásokkal kapcsolatos 
kérelmezési eljárást;

14. hangsúlyozza, hogy tekintettel a közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó 
alapok és más támogatási programok (pl. „Horizont 2020” keretprogram, LIFE+) közös 
jellemzőire, az említett alapok lehetséges összehangolásának vizsgálata javíthatja az 
európai finanszírozás eredményességét; 

15. felismeri, hogy míg a „Horizont 2020” keretprogramhoz hasonló támogatási programok 
elsősorban a kiválóságot jutalmazzák, a strukturális alapok korábban „kapacitásépítő” 
szerepben bizonyultak sikeresnek olyan vállalkozások és szervezetek fejlesztéséhez 
nyújtott támogatások révén, amelyek később partnerséget vállaltak a hetedik keretprogram 
vagy a versenyképességi és innovációs program projektjeiben;

Az európai alapok integrációját célzó mechanizmusok

16. üdvözli az olyan szubregionális szemléletű szabályozási keretre irányuló javaslatokat, 
amelyek célja „a közösség szintjén irányított helyi fejlesztések”, „közös cselekvési tervek” 
és „integrált területi beruházások” révén az integrált helyi fejlesztés megvalósítása;

17. hangsúlyozza, hogy a Bizottság javaslatait követően egyértelmű kapcsolatokat kell 
kialakítani e végrehajtási eszközök között annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi 
beruházás kiegészítse a helyi szükségleteket, és elkerüljék a más projektekkel való 
átfedéseket;

18. a kapcsolódó végrehajtási eszközök (közösségi szinten irányított helyi fejlesztés, integrált 
területi beruházások, közös cselekvési tervek) teljes körűen integrált megközelítésének 
kialakítására hív fel, amely lehetővé teszi a helyi partnerségek számára, hogy – adott 
esetben – saját szükségleteiknek megfelelően különbözőképpen ötvözzék ezeket az 
eszközöket, amelyek az egyszerre több alapból származó finanszírozás révén egynél több 
tematikus prioritás megvalósítására szolgálnának;

19. felhívja a figyelmet a hollandiai tanácsokra való részleges feladatátruházás gyakorlatára, 
amelynek keretében a támogatási programok (pl. ERFA) egy részét a regionális 
hatóságokról a nagyobb helyi hatóságokra ruházzák át, így az intézkedéseket a helyi 
szükségletek figyelembevétele érdekében helyi szinten hajtják végre; hangsúlyozza, hogy 
a helyi hatóságok számára biztosított irányítási hatásköröknek köszönhetően nagyobb 
lehetőség nyílik az alapok helyi igényekhez igazított legjobb ötvözetének kiválasztására; 
hangsúlyozza, hogy a helyi szinten meglévő irányítási struktúrákkal ez a megközelítés 
hozzájárulhat az integrált területi beruházások, a közös cselekvési tervek és a közösségi 
szinten irányított helyi fejlesztés végrehajtásához;

Közösségi szinten irányított helyi fejlesztés 

20. támogatja a Bizottságnak a közösségi szinten irányított helyi fejlesztéssel mint a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet egyik fontos rendelkezésével kapcsolatos javaslatait, 
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amelyek elsődleges célja az e rendelet hatálya alá tartozó alapok közötti szinergiák 
kialakítása;

21. úgy véli, hogy ez az eszköz kiválóan ösztönözheti a területi célkitűzések megvalósításáért 
tevékenykedő helyi közösségi szereplők valamennyi csoportjának közvetlen részvételét;

22. felhívja a Bizottságot, hogy felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok 
kidolgozásával pontosítsa a közösségi szinten irányított helyi fejlesztés végrehajtási
szakaszával kapcsolatos javaslatait annak érdekében, hogy a lehetséges résztvevők teljes 
körűen meg tudják határozni a közösségi szinten irányított helyi fejlesztés várható célját, 
hatályát és hatását;

23. elismeri a LEADER helyi akciócsoportokkal együttműködő helyi halászati 
akciócsoportok által 2007 óta elért előrelépést, amely jól szemlélteti, hogyan valósulhat 
meg a közösségi szinten irányított jövőbeli helyi fejlesztés keretében a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó alapok helyi szintű együttes 
alkalmazása; felhívja a figyelmet 11 olyan dán helyi partnerségre, amelyek az EMVA 
(LEADER) és az Európai Halászati Alap (4. tengely) együttes igénybevételével egyazon 
kifizetési és igazgatási rendszer keretében finanszírozzák a projekteket;

24. hangsúlyozza, hogy a következő programozási időszakban az EMVA és az Európai 
Halászati Alap forrásainak közösségi szinten irányított helyi fejlesztés keretében történő 
integrált alkalmazásához hasonló példákat alapul véve kell kialakítani a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó alapok közötti szinergiákat;

Közös cselekvési tervek

25. támogatja a közös rendelkezésekről szóló rendelet közös cselekvési tervek bevezetésére 
irányuló javaslatait, amelyek célja, hogy egyes projektcsoportokat egyszerre több operatív 
programból is lehessen finanszírozni;

26. a közös cselekvési terveket az eredményalapú irányítás felé tett kedvező lépésként 
értékeli, a 2013 utáni kohéziós politika átfogó céljainak egyikével összhangban;

27. hangsúlyozza, hogy mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy ezeket az eszközöket a 
helyi szinten irányított közösségi fejlesztéssel összhangban dolgozzák ki, biztosítva 
ezáltal, hogy az ilyen fejlesztés a programok végrehajtása tekintetében a közös cselekvési 
terveken vagy integrált területi beruházásokon alapuló egyszerű stratégiai eszközön 
túlmutató eszközzé váljon;

28. pontosítást kér a közös cselekvési tervek alkalmazási körét és összehangolását, valamint 
azt illetően, hogy azok a programok egészének vagy csak egy részének végrehajtására 
szolgálnak majd;

Integrált területi beruházás

29. üdvözli az integrált területi beruházásokra irányuló javaslatokat, amelyek lehetővé teszik a 
városok számára, hogy az operatív programok integrált végrehajtása érdekében egyszerre 
több prioritási tengelyből származó támogatások igénybevételével megvalósítsák saját 
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egyedi szükségleteiket;

30. üdvözli továbbá az integrált területi beruházások alkalmazási körének pontosítását, 
valamint azt a lehetőséget, hogy az eszközt – amennyiben a helyi igényeknek megfelel –
nem városi területeken is alkalmazhassák;

31. felhívja a figyelmet egy nagy-manchesteri javasolt integrált területi beruházási modellre, 
amely a minél eredményesebb beruházás érdekében a lehető legtöbb megfelelő forrásból 
egyesít támogatásokat; kiemeli, hogy a modell fejlesztés alatt áll, és akár a városi régió 
számára számos gazdasági és társadalmi előnyt kínáló stratégia alapjául is szolgálhat; 
hangsúlyozza, hogy a javasolt integrált területi beruházás az ERFA prioritásait az Európai 
Halászati Alap intézkedéseivel ötvözi, valamint hogy az ERFA erőteljesen kkv- és 
innováció-központú megközelítésének köszönhetően az integrált területi beruházás a 
jövőben akár „Horizont 2020” projektekből származó támogatást is magában foglalhat; 

Pénzügyi eszközök

32. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatait, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet 
hatálya alá tartozó öt alap átfogó eredményességének javítása érdekében egyszerűbb és 
világosabb szabályok létrehozásával fokozzák a pénzügyi eszközök használatát, valamint 
bővítsék azok alkalmazási körét;

33. rámutat, hogy a pénzügyi eszközök a hagyományos finanszírozási módszerek 
kiegészítéseként a gazdasági szereplők széles köre számára alternatív támogatási 
forrásokat kínálhatnak;

34. hangsúlyozza, hogy mivel a pénzügyi eszközök lehetővé teszik a vállalkozások, a 
közszféra szervezetei és az oktatási intézmények közötti együttműködést, azok 
alkalmazását egyúttal a támogatás integrált megközelítése kialakításának eszközeként is 
ösztönözni kell.
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INDOKOLÁS

A saját kezdeményezésű jelentés célja a Bizottság közös stratégiai keretébe tartozó európai 
támogatási programok közötti szinergiák kialakítását célzó eredményes és hatékony 
mechanizmusok vizsgálata; a támogatási programok összehangolt végrehajtása helyi és 
regionális szinten javítja az európai támogatás eredményességét. Ez a dokumentum példákkal 
szemlélteti az európai régiókban meglévő vagy végrehajtani tervezett mechanizmusokat. Az 
előadó üdvözli az integrált európai támogatási programok további tárgyalását és további 
példáit, különösen azon lehetőség vizsgálatát, hogy egyes önálló támogatási programokat 
egyetlen alappá vonjanak össze.

A 2014–2020 közötti kohéziós politikára irányuló, az Európai Bizottság által 2011. október 6-
án előterjesztett jogalkotási csomag a közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá 
tartozó öt alapra (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós 
Alap, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, Európai Tengerügyi és Halászati Alap) 
vonatkozó közös rendelkezéseket tartalmaz.

Az Európai Parlament felhatalmazást kapott a jogalkotással kapcsolatos tárgyalás 
lefolytatására, amelynek prioritásai többek között a helyi és regionális hatóságok szélesebb 
körű bevonása, valamint a régiók számára a saját területi szükségleteiknek megfelelő 
prioritások meghatározásához biztosított fokozott rugalmasság. A Parlament az álláspontjában 
azt is hangsúlyozza, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a növekedés és a versenyképesség 
ösztönzésére, és kiemeli, hogy a pénzügyi eszközök az e célkitűzések elérését szolgáló fontos 
mechanizmusok.

Figyelembe véve, hogy a gazdasági és társadalmi kohézión túl – a 174. cikk értelmében –
immár a területi kohézió is szerződéses cél, egyre nagyobb szükség van a helyi és regionális 
fejlesztési lehetőségek mozgósítását lehetővé tevő, alulról építkező megközelítésre. Az előadó 
véleménye szerint e cél eléréséhez nélkülözhetetlenek a közös rendelkezésekről szóló rendelet 
hatálya alá tartozó valamennyi alapra vonatkozó közös szabályok, valamint az alapok szoros 
összehangolása. Ezenfelül a stratégiák helyi szintű végrehajtását a helyi szereplőkre és 
hatóságokra kell bízni annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági és társadalmi 
szükségletek teljesítése a polgárokhoz legközelebbi szinten történjen.

Átfogó szempontok: a területi célkitűzés megerősítése

A jelenlegi gazdasági hangulatban nyilvánvaló, hogy a kohéziós politikai támogatás egyre 
nagyobb jelentőséggel bír az európai régiók számára, és fokozottan gondoskodni kell arról, 
hogy a pénzeszközöket hatékonyabban használják fel és ezáltal a polgárok teljes körűen 
élvezhessék az európai finanszírozás előnyeit. A helyi szükségletek kezelésének biztosítása 
érdekében elengedhetetlen, hogy az európai támogatási programok valamennyi szintjén, azaz 
a programok tervezésébe, kidolgozásába és végrehajtásába egyaránt bevonjuk a helyi és 
regionális hatóságokat. 

A kohéziós politika átfogó szempontjaként a területi dimenzió lehetőséget ad az európai 
régiók számára, hogy a kohéziós politika célkitűzéseinek elérésére irányuló munka során 
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hasznosítsák saját területi adottságaikat. Az előadó üdvözli a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó kohéziós politika egyszerűsítésére és fokozottan eredményorientált 
megközelítésére irányuló javaslatokat. Az eredményközpontú megközelítés hasznos 
alkotóeleme lehet az eredményes és hatékony kohéziós politikának, míg a programok 
megvalósításának és végrehajtásának egyszerűsítését biztosító erőfeszítések a hatóságok és a 
kedvezményezettek javát szolgálják.

Az előadó üdvözli a regionális és helyi hatóságokra irányuló fokozott figyelmet, különösen a 
többszintű kormányzással összhangban álló partnerségi szerződések létrehozása tekintetében. 
A partnerségi szerződésekben integrált területfejlesztési megközelítésnek kell érvényesülnie 
többek között olyan intézkedések előírása révén, mint a közös rendelkezésekről szóló rendelet 
hatálya alá tartozó alapok, illetve más európai és nemzeti finanszírozási eszközök közötti 
koordináció ösztönzését célzó nemzeti és regionális mechanizmusok életbe léptetése.

A 2014–2012 közötti időszakra vonatkozó európai alapok szorosabb integrációja 

Korábban már a legtöbb európai intézmény (az Európai Tanács, az Európai Parlament, a 
Régiók Bizottsága), valamint Unió-szerte a regionális önkormányzatok, a helyi és regionális 
érdekelt felek is szorgalmazták a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó támogatási 
folyamatok fokozott összehangolását. 

Az előadó úgy véli, hogy ha a tagállamok, a regionális és helyi hatóságok egyszerre több 
európai támogatási programot is igénybe vehetnek a projektek támogatásához, az javítja az 
európai finanszírozás eredményességét, fokozott egyszerűsítést eredményez és könnyebben 
hozzáférhetővé teszi a támogatási forrásokat a lehetséges kedvezményezettek számára.

A közös rendelkezésekről szóló rendelet számos új eszközt irányoz elő a kohéziós politika 
helyi dimenziójának erősítése, a területi együttműködés stratégiai irányultságának fokozása és 
valamennyi kormányzati szinten összehangoltabb megközelítés bevezetése érdekében.

Ugyanakkor, noha a javaslatok bemutatják az európai támogatás lehetséges integrációjának 
eszközeit, ezek végrehajtásának módja további magyarázatot igényel. Nem világos továbbá, 
hogy az említett eszközök hogyan használhatók fel, ezért ezt az Európai Bizottságnak 
pontosabban meg kell határoznia.

Az előadó példákkal szemléltette, hogy az előző támogatási időszakban egyes regionális és 
helyi hatóságok hogyan alkalmaztak a javasolt eszközökhöz (közösségi szinten irányított 
helyi fejlesztés, integrált területi beruházások) hasonló megközelítéseket. Ezek a példák 
kiindulópontként szolgálhatnak más regionális és helyi hatóságok számára a közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztés és az integrált területi beruházások alkalmazásához.

Az ERFA és az ESZA keretében választható, illetve az EMVA és az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap kötelező elemeként a közösségi szinten irányított helyi fejlesztés létfontosságú 
lehet az alulról szerveződő helyi fejlesztési kezdeményezések végrehajtásához. A közösségi 
szinten irányított helyi fejlesztés mindenfajta (városi, vidéki, határokon átnyúló stb.) területi 
probléma kezelésére alkalmas, és több uniós eszközből is finanszírozható.  Egyértelmű 
azonban, hogy az ilyen fejlesztés csak akkor lehet sikeres eszköz, ha annak jellemzőit a közös 
stratégiai keret és a magatartási kódex megfelelően meghatározza.  Az operatív programoknak 
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– azon területek megnevezésével, ahol végrehajtható közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztés – szintén ki kell emelniük az ilyen fejlesztésnek a források összehangolása terén 
játszott fontos szerepét.

A fenti nagy-manchesteri példa rámutat arra, hogy az integrált területi beruházások áttételi 
hatásként átfogóbb uniós programokból származó támogatásokat vonzhatnak. Az előadó 
üdvözli az ehhez hasonló modellek fejlesztését, mivel azok jól szemléltetik a 2014–2020 
közötti finanszírozási időszak új eszközeinek lehetséges alkalmazási körét. 

A dokumentumban az előadó további példaként említett egy Walesben végrehajtandó, 
előkészítés alatt álló mechanizmust, amelyben valamennyi strukturális alap tekintetében a 
walesi európai támogatási hivatal (WEFO) az irányító és a hitelesítő hatóság. Az Egyesült 
Királyság kormánya a strukturális alapokkal és a Vidékfejlesztési Alappal kapcsolatos 
kidolgozási, végrehajtási és nyomonkövetési hatásköröket Walesben a walesi kormányra 
ruházta át. Walesben valamennyi európai alap egyazon miniszteri portfólió részét képezi, 
amely elősegíti az európai támogatási folyamatok további lehetséges integrációját. A WEFO 
által javasolt „portál” valamennyi állam, magán- és harmadik szektorbeli szervezet számára 
központi rendszert biztosít az igénybe vehető európai támogatásokkal kapcsolatos 
információkhoz való hozzáférés érdekében. 

A strukturális alapokat már jelenleg is használják kapacitásépítésre, a kutatási és innovációs 
beruházások (pl. európai kutatási és innovációs keretprogram, korábban hetedik 
keretprogram, jelenleg „Horizont 2020” keretprogram) ösztönzőjeként. Ez rávilágít arra, hogy 
a közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó alapok között jelenleg is léteznek 
szinergiák, amelyeket teljes körűen ki kell aknázni az egymást kölcsönösen kiegészítő 
tematikus célkitűzések megvalósítása érdekében. A közös rendelkezésekről szóló rendelet 
hatálya alá tartozó alapok és a „Horizont 2020” keretprogram például egyaránt igénybe 
vehető „a kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítés[ét]” célzó projektek esetében. 
Az ikt használatának és minőségének javítására irányuló célkitűzés jó példa arra, hogyan 
ötvözhető az ESZA az „Erasmus mindenkinek” programmal közös támogatásnyújtás céljából. 
Ezzel egyidejűleg az alacsony szén-dioxid-kibocsátással, az éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 5., 6. és 7. tematikus célkitűzésre irányuló projektek 
esetében a közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó alapok a LIFE+ 
programmal vagy a NER300 programmal együtt alkalmazhatók. 

Végül, az előadó üdvözli a bizottsági jogalkotási csomaggal kapcsolatos további 
tárgyalásokat, valamint az európai támogatások összehangolását célzó lehetséges 
mechanizmusokról a Bizottsággal, a regionális szakemberekkel és a kedvezményezettekkel 
folytatott egyeztetést. Az előadó bízik abban, hogy az Európai Bizottság által az alapok 
közötti fokozott szinergiák megteremtése érdekében javasolt eszközöket ki fogják egészíteni a 
regionális és helyi szintű végrehajtást célzó mechanizmusokkal.


