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INDOKOLÁS – TÉNYÖSSZEFOGLALÓ ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Háttér 

Az utóbbi években egyre nagyobb jelentőségre tettek szert a makroregionális stratégiák 

(MRS) a tagállamok közötti, sőt harmadik országokkal folytatott transznacionális 

együttműködés platformjaiként. E stratégiák integrált keretet biztosítanak a közös kihívások 

kezeléséhez és a közös potenciál kiaknázásához. A 2014–2020-as programozási időszakban a 

makroregionális stratégiákat beépítették az európai strukturális és beruházási alapok (esb-

alapok) programjaiba. 

Jelenleg négy meglévő makroregionális stratégia (a balti-tengeri régióra, a Duna régióra, az 

adriai- és jón-tengeri régióra, valamint az Alpok-régióra vonatkozó stratégia) 19 tagállamot és 

8 nem uniós országot fog össze. Néhány tagállam több stratégiában is részt vesz. 

A stratégiák a „három nem” elv keretein belül működnek: nem lehet sem új forrásokat, sem új 

struktúrákat, sem pedig új jogszabályokat létrehozni ezek céljaira. 

Pénzügyi támogatás persze érkezik az európai területi együttműködés (ETC) transznacionális 

együttműködési programjain keresztül, melyeket az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

(ERFA) finanszíroz. Négy ilyen program támogatja a makroregionális stratégiák végrehajtását 

(az operatív programok teljes költségvetése zárójelben): 

– Balti-tengeri régió (333 414 456 EUR) 

– Duna régió (262 989 839 EUR) 

– Adriai- és jón-tengeri régió(117 918 198 EUR) 

– Alpok-régió (139 751 456 EUR) 

A részt vevő országokat ösztönzik más egyéb finanszírozási források (esb-alapok, valamint 

más uniós eszközök, IPA, ENI, nemzeti, regionális és helyi források, magánforrások stb.) 

bevonására a stratégiákban rögzített közös célok előmozdítása érdekében.  

Amint azt a Bizottság megállapítja1, a makroregionális stratégiák nem pusztán a 

finanszírozásról szólnak, hisz „összehozzák különböző tagállamok polgárait, és javítsák 

társadalmi és gazdasági életkörülményeiket a határokon átnyúló együttműködés révén.”  

A stratégiákat különböző irányítási struktúrák és eltérő kihívások jellemzik. Egyes problémák 

kisebb-nagyobb mértékben közösek, például biztosítani kell a megfelelő szintű politikai 

elkötelezettséget és a megfelelő erőforrásokat.  

A Bizottság koordinációs szerepet játszik a makroregionális stratégiák végrehajtásában.  

A Bizottság 2010-ben – a Tanács kérelmére – létrehozta a makroregionális stratégiákkal 

                                                 
1 a Bizottság „Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások – Az európai strukturális és beruházási 

alapok hozzájárulásának maximalizálása” című, 2015. december 14-i közleménye (COM(2015)0639) 
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foglalkozó magas szintű csoportot, amelynek feladata, hogy „segítse a Bizottságot a 

makroregionális stratégiák működését érintő feladat- és hatáskörök gyakorlásában” és 

„tanácsot adjon a Bizottságnak a makroregionális stratégiák koordinációjával és nyomon 

követésével kapcsolatban”1. A magas szintű csoport tagjai a stratégiákban részt vevő 

tagállamok és nem uniós országok képviselői. A Régiók Bizottsága és az Európai Beruházási 

Bank képviselői felkérést kaptak arra, hogy megfigyelőként részt vegyenek a csoport ülésein. 

Jövő 

Már javában folyik a 2020 utáni időszakra vonatkozó kohéziós politikáról folytatott vita, és itt 

az ideje, hogy megvitassák a makroregionális stratégiák jövőjét e politika keretében. 

Számos kérdést kell megválaszolni a makroregionális stratégiák jövője tekintetében: 

– szerepvállalás és politikai elkötelezettség: miképpen biztosítható, hogy valamennyi 

részt vevő ország elegendő mennyiségű forrást vonjon be a makroregionális stratégiák 

végrehajtásába? 

– eredményorientáltság: van lehetőség a makroregionális stratégiák eredményeinek 

mérhetőbbé tételére? 

– hatókör: vannak-e ésszerű indokok a makroregionális stratégia fogalmának 

kiterjesztésére? 

A Tanács – miközben elismeri a makroregionális stratégiák fontosságát és megerősíti a 

„három nem” elvét – „továbbra is nyitott arra, hogy megvizsgáljon bármilyen, új 

makroregionális stratégia létrehozására irányuló, közösen elfogadott és kiérlelt 

kezdeményezést olyan tagállamok részéről, melyek ugyanazokkal a kihívásokkal néznek 

szembe egy meghatározott földrajzi területen”2. 

A REGI bizottság 2017. július 12–13-i ülése keretében munkaértekezletet szervez a 

makroregionális stratégiákkal foglalkozó szakértők részvételével e végrehajtási jelentés 

elkészítésének támogatása céljából. Az ott elhangzó megállapításokat beépítik a 

jelentéstervezethez benyújtott módosításokba. 

                                                 
1 A bizottsági szakértői csoportok és más hasonló testületek jegyzéke – a makroregionális stratégiákkal 

foglalkozó magas szintű csoport 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455 
2 a Tanács következtetései az uniós makroregionális stratégiák végrehajtásáról 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_

region_strategy_en.pdf  

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_region_strategy_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_region_strategy_en.pdf
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az uniós makroregionális stratégiák végrehajtásáról 

 (2017/2040(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), és különösen 

annak XVIII. címére, 

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 

Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 

Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a 

továbbiakban: a közös rendelkezésekről szóló rendelet)1, 

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi 

együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről 

szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre2, 

– tekintettel az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK 

rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, 

egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 

1302/2013/EU rendeletre3, 

– tekintettel a Tanács 2017. április 25-i következtetéseire az uniós makroregionális 

stratégiák végrehajtásáról, 

– tekintettel az uniós makroregionális stratégiák végrehajtásáról szóló, 2016. december 

16-i bizottsági jelentésre (COM(2016)0805) és az azt kísérő bizottsági szolgálati 

munkadokumentumra (SWD(2016)0443), 

– tekintettel a balti-tengeri régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról szóló, 2009. 

június 10-i bizottsági közleményre (COM(2009)0248), 

– tekintettel az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájáról szóló, 2010. 

december 8-i bizottsági közleményre (COM(2010)0715), 

– tekintettel az Európai Unió adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó stratégiájáról szóló, 

2014. június 17-i bizottsági közleményre (COM(2014)0357), 

– tekintettel az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról szóló, 2015. június 28-

i bizottsági közleményre (COM(2015)0366), 

                                                 
1 HL L 347., 2013.12.20., 320. o. 
2 HL L 347., 2013.12.20., 259. o. 
3 HL L 347., 2013.12.20., 303. o. 
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– tekintettel a Bizottság makroregionális stratégiák irányításáról szóló, 2014. május 20-i 

jelentésére (COM(2014)0284), 

– tekintettel Bizottság a „Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások – Az 

európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása” című, 2015. 

december 14-i közleményére (COM(2015)0639), 

– tekintettel az Duna régióra vonatkozó uniós stratégia végrehajtásáról szóló, 2011. 

február 17-i állásfoglalására1, 

– tekintettel „Az Unió makroregionális stratégiáinak alakulásáról: A jelenlegi gyakorlat és 

a jövőbeni kilátások, különösen a Földközi-tenger térségében” című, 2012. július 3-i 

állásfoglalására2, 

– tekintettel az atlanti régiót illető uniós kohéziós politikai stratégiáról szóló, 2012. 

szeptember 13-i állásfoglalására3, 

– tekintettel az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégiáról szóló, 2015. 

október 28-i állásfoglalására4, 

– tekintettel az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról szóló, 2016. 

szeptember 13-i állásfoglalására5, 

– tekintettel az Uniós Belső Politikák Főigazgatósága („B” Tematikus Főosztály: 

Strukturális és Kohéziós Politikák) által közreadott, „A makrorégiók új szerepe az 

európai területi együttműködésben” című, 2015. januári tanulmányra, 

– tekintettel az Interact „A makroregionális stratégiák hozzáadott értéke a programok és 

projektek szemszögéből” című, 2017. februári jelentésére, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 52. cikkére, továbbá az Elnökök Értekezlete saját 

kezdeményezésű jelentések készítésére vonatkozó engedélyezési eljárásról szóló, 2002. 

december 12-i határozata 1. cikke (1) bekezdésének e) pontjára, valamint 3. 

mellékletére, 

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 

Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0000/2017), 

A. mivel a makrorégió meghatározható több különböző ország vagy régió területét 

magában foglaló olyan térségként, amelyet egy vagy több közös tulajdonság vagy 

kihívás jellemez6; 

B. mivel a makroregionális stratégiák (MRS) fontosak, hiszen képesek mozgósítani az 

intézményi szereplőket és a civil társadalmat uniós politikai célok elérése érdekében; 

                                                 
1 HL CE 188., 2012.6.28., 30. o. 
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0269. 
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0341. 
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0383. 
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0336. 
6 Schmitt et al (2009), EU macro-regions and macro-regional strategies – A scoping study, NORDREGIO 

elektronikus munkadokumentum, 2009:4.  
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C. mivel a makroregionális stratégiák platformot nyújtanak az EU tagállamai és harmadik 

országok közötti együttműködéshez, melynek célja a közös kihívások kezelése és a 

különböző szakpolitikai ágazatok együttműködésének erősítése és azok integrációjának 

javítása; 

D. mivel a makrorégiók részt vesznek a hosszú távú, egymással összefüggő és több 

területet érintő politikai kérdések megoldásában; 

E. mivel a makroregionális stratégiák „három nem” elvén alapulnak, ami azt jelenti, hogy 

a jelenlegi uniós politikai kereten belül nem lehet sem új forrásokat, sem új struktúrákat, 

sem pedig új jogszabályokat létrehozni ezek céljaira; 

F. mivel a korábban létrehozott együttműködési mechanizmusok megkönnyítik a 

makroregionális stratégiák végrehajtását, különösen a korai szakaszokban; 

G. mivel a Bizottság kétévente elfogad egy valamennyi létező uniós makroregionális 

stratégia végrehajtását értékelő egységes jelentést, melynek következő kiadása 2018 

végéig esedékes; 

A makroregionális stratégiák mint együttműködési és koordinációs platformok 

1. a makroregionális stratégiák fontosságára a globalizációs folyamat is rámutatott, amely 

különálló országokat egymástól kölcsönösen függő helyzetbe hozott, és amely új 

megoldásokat igénylő, határokon átnyúló problémákat idézett elő; 

2. elismeri, hogy – bár eltérő mértékben – az előre meghatározott célok végrehajtása során 

továbbra is felmerülnek súlyos problémák az elkötelezettséggel, a felelősségvállalással, 

az erőforrásokkal és az irányítással kapcsolatban; 

3. hangsúlyozza, hogy a makroregionális stratégiák továbbra is felbecsülhetetlen 

mértékben járulnak hozzá a határokon és ágazatokon átnyúló, többszintű 

együttműködéshez Európában; 

4. úgy véli, hogy a többszintű kormányzást kezdettől be kell építeni valamennyi 

makroregionális stratégiába; 

5. ösztönzi a különböző szereplők és szakpolitikák közötti koordináció és partnerség 

javítását nemzeti és regionális szinten, a makroregionális stratégiák végrehajtásának 

elősegítése érdekében; 

6. hangsúlyozza az adminisztratív kapacitás fejlesztésének fontosságát a stratégiák 

eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében; 

7. hangsúlyozza, hogy a makroregionális stratégiáknak kellően rugalmasnak kell lenniük 

ahhoz, hogy képesek legyenek igazodni az érintett régiókat és általában az Európai 

Uniót befolyásoló, előre nem látható eseményekhez, és azokra reagálni tudjanak; 

kiemeli e tekintetben a Bizottság koordinációs szerepének szükségességét; 

A balti-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia 

8. üdvözli a stratégia 2009-es létrehozása óta elért eredményeket, különös tekintettel az 
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együttműködési mechanizmusokra, nemcsak az érintett országok között, de azokon 

belül is; 

9. kiemeli a még fennálló kihívásokat, különösen a környezetvédelem és az 

összeköttetések terén; sürgeti a részt vevő országokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a 

Balti-tenger szennyezésének csökkentése érdekében; 

10. követendő példaként kiemeli a balti-tengeri stratégia kommunikációs stratégiáját; 

hangsúlyozza, hogy a kommunikációs stratégiákat hatásuk növelése érdekében nemzeti 

és regionális szinten is támogatni kellene; 

A Duna régióra vonatkozó uniós stratégia 

11. kiemeli a stratégia pozitív hatását a részt vevő országok közötti együttműködésre; 

12. úgy véli, hogy a Duna Finanszírozási Párbeszéd egyértelműen pozitív példa a 

transznacionális projektek során gyakran felmerülő akadályok finanszírozásában adódó 

nehézségek leküzdésére; 

13. hangsúlyozza, hogy a fennmaradó kihívások leküzdése érdekében létfontosságú a 

magas fokú politikai támogatás fenntartása, valamint a források és a kapacitás növelése; 

Az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia 

14. hangsúlyozza az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia eltérő jellegét a 

tekintetben, hogy abban számos lehetséges tagjelölt és tagjelölt ország vesz részt, és úgy 

véli, hogy az együttműködés e formája nagyszerű lehetőséget jelenthet az egész régió 

számára; 

15. aggodalommal állapítja meg, hogy a stratégia célkitűzéseinek maradéktalan elérését 

tartósan fennálló erőforráshiány, valamint irányítási és felelősségvállalási problémák 

akadályozzák; 

16. hangsúlyozza, hogy a régiót kiemelten érintette az elmúlt évek migrációs válsága; úgy 

véli, hogy az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia segíthet e 

kihívások kezelésében; 

Az Alpok-régióra vonatkozó uniós stratégia 

17. véleménye szerint az Alpok-régióra vonatkozó uniós stratégia bizonyítja, hogy a 

makroregionális koncepció fejlettebb régiók esetében is alkalmazható; 

18. üdvözli a stratégia jelenleg kialakítás alatt lévő irányítási struktúráját; 

19. hangsúlyozza, hogy az Alpok-régióra vonatkozó uniós stratégia mintául szolgálhat a 

területi kohéziót szolgáló stratégiák kidolgozásához, mivel különböző területeket – 

termőterületeket, hegyvidéki térségeket, vidéki területeket és a kiemelkedő jelentőségű 

uniós nagyvárosokat – foglal magában; 

20. hangsúlyozza, hogy az Alpok-régiót számos határ szeli át, és hogy az Alpok-régióra 

vonatkozó uniós stratégia lehetőséget nyújt a határokon átnyúló együttműködés 
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megerősítésére, az emberek közötti kapcsolatok és hálózatok kiépítésére, valamint a 

munkavállalók életét és a gazdasági tevékenységeket nehezítő meglévő határok és 

akadályok megszüntetésére; 

Makroregionális Európa 2020 után? 

21. emlékeztet arra, hogy a makroregionális stratégiák akkor gyümölcsözők, ha hosszú távú 

politikai perspektívában gyökereznek, és úgy vannak megszervezve, hogy azokban 

valamennyi érdekelt fél a kezdetektől fogva ténylegesen képviselteti magát; 

22. úgy véli, hogy a stratégiák végrehajtása csak akkor lehet sikeres, ha hatékony 

koordinációra és együttműködési struktúrákra épül, és megfelelő finanszírozást kap; 

hangsúlyozza, hogy ezzel összefüggésben törekedni kell a regionális, nemzeti 

finanszírozás és az uniós finanszírozási eszközök közötti szinergiákra és kiegészítő 

jellegre; 

23. javasolja, hogy a részt vevő országoknak már induláskor egyértelmű finanszírozási 

kötelezettségvállalásokat kelljen tenniük; 

24. hangsúlyozza, hogy az eredményközpontúság fokozása elengedhetetlen ahhoz, hogy 

megalapozottak legyenek a befektetések, melyeknek pedig szintén arányosnak kell 

lenniük a kitűzött célokkal; 

25. kéri, hogy a makroregionális stratégiákkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdéssel 

– például a felelősségvállalással és a szükséges politikai ösztönző intézkedésekkel – 

megfelelő módon foglalkozzanak; 

26. úgy véli, hogy növelni kell a makrorégiók láthatóságát, és tevékenységeik lakosság 

előtti ismertségét; 

27. hangsúlyozza, hogy a célkitűzések tervezésének és felülvizsgálatának összhangban kell 

lennie a többéves pénzügyi keret (TPK) programozási időszakaival, az uniós 

prioritásokkal való kapcsolat megerősítése érdekében; 

28. felszólítja a Bizottságot, hogy a makroregionális stratégiák végrehajtásáról szóló – 

2018-ban esedékes – következő jelentésében, nyújtson alaposabb elemzést, beleértve 

különösen az alábbiakat: 

a) az európai területi együttműködés transznacionális programjainak 

hatékonysága a makroregionális stratégiák finanszírozása és azok stratégiai 

ösztönzése tekintetében;  

b) az egyes makroregionális stratégiákba integrálható mutatók az 

eredményorientáltság fokozása és a nyomon követés javítása érdekében; 

c) az EU prioritásaival való kapcsolat megerősítését célzó intézkedések; 

d) a végrehajtás egyszerűsítése és a finanszírozási módok horizontális kezelése; 

29. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy kezelni lehessen egy adott földrajzi területen a jövőben 

fellépő új kihívásokat, fontos alaposan megvizsgálni az új makroregionális stratégiák 
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létrehozására irányuló kezdeményezéseket; 

30. felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel a Parlamentet, hogy megfigyelőként részt vegyen a 

makroregionális stratégiákkal foglalkozó magas szintű csoport munkájában; 

o 

o  o 

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

Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a 

makroregionális stratégiákban részt vevő tagállamok és harmadik országok 

kormányainak, továbbá nemzeti és regionális parlamentjeinek. 


