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Az Európai Parlament állásfoglalása az EU 2013 utáni kohéziós és regionális 
politikájáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel az Európai Tanács 2010. március 25-i és 26-i következtetéseire,

 tekintettel a 2010. június 17-i Európai Tanács következtetéseire (EU/CO 13/10), és 
különösen az Európa 2020 stratégia elfogadására;

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság 2010. július 13. ülésén jóváhagyott tárgyalási 
álláspontra,

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

– tekintettel a 2010. július 14-én a Bizottsághoz intézett, az EU 2013 utáni kohéziós és 
regionális politikájával kapcsolatos kérdésre (O-0110/2010 – B7  ),

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika, melynek célja, hogy a növekedési potenciálnak a 
gazdasági, szociális és területi kohézió megvalósítása érdekében történő mobilizálása 
révén csökkentse az európai régiók fejlődési szintjei közti egyenlőtlenségeket, 
kulcsfontosságúnak bizonyult az európai integráció folyamata szempontjából; a kohéziós 
politika európai hozzáadott értékeket tartalmazó politika, amely elősegíti a 
modernizációra és a fenntartható fejlődés megvalósítására irányuló törekvéseket, és 
egyben az európai szolidaritás kifejeződése; ezek a jellemzők a Szerződésekkel 
összhangban az Unió egészére kiterjedő és teljes területén végrehajtott, valamennyi régiót 
felölelő regionális politikát tesznek szükségessé;

2. megjegyzi, hogy az Európai Unió előtt álló rövid és hosszú távú kihívások jelenlegi 
megsokszorozódása1 szükségessé teszi egy olyan, a helyzethez igazított EU2020-stratégia 
elfogadását, amely képes a stabil és fenntartható növekedésnek és munkahelyteremtésnek 
kedvező kereteket teremteni Európában; hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
végrehajtása e stratégia sikerének elengedhetetlen feltétele, ugyanakkor e politikának meg 
kell őriznie függetlenségét és azt a szerepét, hogy keretet biztosítson az európai politikák 
közti erős szinergiák létrehozásához;

3. elutasít minden olyan kísérletet, amelynek célja e politika nemzeti hatáskörbe vonása; 
                                               
1 Lásd a „Régiók 2020-ban – az EU régiói előtt álló jövőbeli kihívások értékelése” (2008. november) című 
bizottsági munkadokumentumot
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továbbá, mivel a jelenlegi pénzügyi keret jelentős hatást gyakorol a regionális fejlesztésre, 
az uniós költségvetés javasolt felülvizsgálata során és a jövőbeli pénzügyi keret 
kialakításakor minden tekintetben figyelembe kell venni a regionális dimenziót;  egy 
megbízható pénzügyi háttérrel rendelkező, erőteljes uniós regionális politika a szociális, 
gazdasági és területi kohézió megvalósításának alapvető feltétele;

4. felhívja a figyelmet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés előírásaival összhangban a területi 
kohézió a területi fejlesztés célirányos megközelítését is magában foglalja, amely 
szinergiák létrehozásával és a regionális politikai erőforrások ágazati 
szétforgácsolódásának elkerülésével többközpontú fejlesztést biztosít; e célból megfelelő 
rugalmasságra is szükség van a regionális sajátosságok összeegyeztetése és a fejletlenebb 
régiók a társadalmi-gazdasági nehézségek leküzdésére irányuló erőfeszítéseinek 
támogatása érdekében;  a legkülsőbb régiókra, a határmenti régiókra, a sajátos földrajzi 
jellemzőkkel rendelkező régiókra és az egyéb, egyedi fejlődési kihívásokkal szembenéző 
régiókra továbbra is egyedi előírások alkalmazandók;

5. hangsúlyozza a korábbi tapasztalatok, legjobb gyakorlatok és korábbi sikeres közösségi 
kezdeményezések figyelembe vételének szükségességét a kohéziós politika városi 
dimenziójának célirányosabb megközelítése érdekében; hangsúlyozza továbbá, hogy a 
városok dinamikus szerepet játszanak a regionális gazdasági fejlődésben azáltal, hogy 
gazdaságilag ösztönzik a környező vidéki területeket; ezért a következő programozási 
időszakban pénzügyi forrásokat kell kiutalni a városi, valamint elővárosi projektekbe 
történő beruházásokra;  meg kell fontolni, hogy mely eszköz alkalmas e célok eléréséhez; 

6. hangsúlyozza, hogy a többszintű kormányzás a kohéziós politika egyik kulcsfontosságú 
alapelve, mely nélkülözhetetlen a döntéshozatali eljárás, a stratégiai tervezés és a 
célkitűzések végrehajtása minőségének biztosítása szempontjából; ezért úgy véli, hogy a 
jövőben kötelezővé kell tenni a politikák végrehajtásának integrált megközelítését; úgy 
véli továbbá, hogy a szubszidiaritás elvének az EUMSz.-ben meghatározott megerősített 
és szélesebb értelemben vett koncepciója, valamint a partnerség pontosabban definiált 
elve és az átláthatóság az uniós politikák megfelelő végrehajtásának alapvető elemei, 
melyeket ezért meg kell erősíteni; 

7. úgy véli, hogy a jelenlegi célkitűzések alapvető kialakításán nem kell változtatni, a területi 
együttműködést pedig, amely egyértelmű európai hozzáadott értékkel rendelkezik, 
fokozni kell; az egyéb intézkedéseket, köztük a források elkülönítését értékelni, a közös 
problémákat és azok megoldását pedig azonosítani kell; az említett intézkedések magukba 
foglalhatnák közös célkitűzések meghatározását és a közös erőforrások ésszerű 
használatát is; a kiadásokat olyan prioritásokra kellene összpontosítani, amelyek európai 
hozzáadott értéket képviselnek;

8. felhív arra, hogy a 2013 utáni időszakra vonatkozó kohéziós politika kialakítása kínáljon 
egy olyan, egyszerű, méltányos és átlátható átmeneti rendszert, amely figyelembe veszi a 
korábbi tapasztalatokat és az érintett régiók szociális és gazdasági helyzetének legutóbbi 
tendenciáit; valamint tegye lehetővé számukra, hogy továbbra is növekedési és fejlődési 
pályájukon maradhassanak;

9. úgy véli, hogy továbbra is a GDP-t kell használni a regionális politikai segítségnyújtásra 
való jogosultság megállapításának fő kritériumaként, biztosítva ugyanakkor, hogy a 
nemzeti hatóságok a döntéshozatal megfelelő szintjén egyéb, olyan indikátorokat 
alkalmazzanak, amelyek figyelembe veszik a régiók és városok egyedi sajátosságait;

10. ragaszkodik hozzá, hogy az Európai Szociális Alap továbbra is a kohéziós politika szerves 
része maradjon;

11. felszólít a vidékfejlesztésnek a kohéziós fejlesztési célkitűzésekkel a KAP második 
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pillérének keretében történő összehangolására és regionális szinten való kezelésére annak 
biztosítása érdekében, hogy a vidékfejlesztés a szükségletekhez igazodjon;

12. elvárja, hogy a kohéziós politika és annak végrehajtási rendszere eredményorientáltabb 
legyen és törekedjen a fokozott hatékonyságra, valamint alakítson ki optimális egyensúlyt 
a teljesítmény minősége és a pénzügyi ellenőrzés között; rámutat, hogy ehhez a nyomon 
követési és értékelési rendszerek jelentős javítása, az adminisztratív kapacitás fokozott 
hatékonysága és hatékonyabb hibacsökkentés szükséges, valamint olyan objektív és 
mérhető indikátorok azonosítása, amelyek az EU szintjén összehasonlíthatók;

13. osztja azt a nézetet, mely szerint a politikák végrehajtásának egyszerűsítését folytatni kell, 
illetve azt a nemzeti és regionális eljárások egyszerűsítésével kell kiegészíteni; ezzel 
kapcsolatban hangsúlyozza, hogy ki kell alakítani az eljárások egyszerűsége és 
hatékonysága, illetve a hatékony pénzügyi igazgatás megfelelő egyensúlyát; ezért a 
kohéziós politikának felhasználóbarát, a köztudatban fokozottabban jelenlévő 
szakpolitikává kell válnia;

14. ösztönzi a pénzügyi tervezési eszközök, a forgóalapok és a globális támogatások 
igénybevételét, és felszólít a kockázati tőkéhez és a mikrofinanszírozáshoz való 
hozzáférés egyszerűsítésére; a tagállamoknak jobban igénybe kellene venniük a 
rendelkezésre álló technikai támogatási forrásokat a helyi és regionális hatóságok és egyéb 
érdekelt felek, és különösen a nem kormányzati szervezetek és KKV-k kapacitásainak 
fokozása érdekében;

15. úgy véli, hogy a regionális fejlesztési politika az Unió gazdasági, szociális és területi 
fejlesztésének központi eleme, és ezért politikai platformként hivatalos minisztériumi 
struktúrát érdemel; az Európai Bizottság igazgatási és politikatervező szerepét szintén 
fokozni kell;

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


