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1. Előzmények
Az Európai Unió első bővítését követően 1975-ben létrehozott Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA) egy európai regionális politika megszületését jelezte. Az Alap számára juttatott 
pénzösszegek az első évtizedben szerények maradtak, egészen az I. Delors-csomag 1988-as 
elfogadásáig, amely az 1988-1993-as időszakra megduplázta a strukturális alapok juttatását. 
Ettől az időponttól kezdve a regionális politika, és különösen az ERFA számára elkülönített 
összegek folyamatosan nőttek, hogy megfeleljenek a gazdasági és pénzügyi unió, illetve az 
egymást követő bővítések jelentette kihívásoknak, és főképp, hogy hozzájáruljanak az európai 
közösség gazdasági és társadalmi kohéziójának célkitűzéséhez.

A Szerződés 158. cikke kitűzi a Közösség számára a célt, hogy a gazdasági és a társadalmi 
kohézió erősítése révén elősegítse „a Közösség egészének harmonikus fejlődését”. Az EKSz 
160. cikke szerint az ERFA létrehozásának célja, hogy „hozzájáruljon a Közösség főbb
regionális egyenlőtlenségeinek kiigazításához”, és ily módon a közösségi regionális politika 
fő eszközét alkotja.

2. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó rendelettervezet (COM (2004) 
495) ismertetése
A Bizottság egy általános és négy külön rendelet formájában ismertette a kohéziós politikára 
vonatkozó reformtervezetét. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra1 vonatkozó általános rendelkezéseket tartalmazó rendelet a 
tervezetek fő alkotóeleme. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó rendelet ily 
módon külön rendelet, amely kiegészíti az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó 
általános rendelet rendelkezéseit, és amely az általános rendelet cikkeire hivatkozik.
Az ERFA tevékenysége a jövőben az Unió Lisszabonban és Göteborgban megállapított 
prioritásaira koncentrálódik. A regionális politika egyszerűsítése iránti szándék jegyében a 
jövőben minden program kizárólag egy alapon keresztül finanszírozható.

Az ERFA hozzájárul a három új célkitűzés finanszírozásához.

Az ERFA a Kohéziós Alappal és az Európai Szociális Alappal együtt hozzájárul a 
konvergencia-célkitűzés (4. cikk)2 finanszírozásához. Az ERFA elsősorban a fenntartható 
gazdasági fejlődést támogatja az infrastruktúrára és az olyan új szempontokra, mint a 
kutatásra, az innovációra, a természeti és technológiai kockázatok megelőzésére összpontosító 
programok elősegítése révén3.
A regionális versenyképesség és foglalkoztatottság célkitűzést (5. cikk) az ERFA és az ESZA 
finanszírozza. A Bizottság valójában kettős megközelítést javasol: egyrészt a régiók 
versenyképességének fokozását és vonzerejének növelését célzó, kizárólag az ERFA által 
finanszírozott regionális fejlesztési programokat. Ezek a regionális programok három 
elsőbbséget élvező téma köré épülnek: az innováció és a tudásalapú gazdaság támogatása; a 
környezet védelme és a természeti és technológiai kockázatok megelőzése; az általános

  
1 COM(2004) 492.
2 A konvergencia-célkitűzés megvalósítására előirányzott összeg 264 milliárd euró, ebből 201 milliárdot az 
ERFA és az ESZA kap (ez a konvergencia-célkitűzésre szánt teljes összeg 76%-a), a fennmaradó összeget (64 
milliárd eurót) a Kohéziós Alap kapja.
3COM (2004) 495, 4. cikk
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gazdasági érdekű, nagyvárosi központokon kívüli közlekedési és távközlési szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés elősegítése.
Másrészt, az ESZA olyan nemzeti programokat finanszíroz, melyek célja az európai 
foglalkoztatási stratégia alapján a munkavállalók és a vállalatok alkalmazkodási képességének 
elősegítése.
A regionális versenyképesség és foglalkoztatottság célkitűzésre jogosult régiók egyrészt az 1. 
célkitűzés hatókörén kívül eső területek összessége, másrészt azok a régiók, amelyek 
gazdasági fejlődésük miatt már nem esnek a konvergencia-célkitűzés alá, és amelyek 
átmeneti, folyamatosan csökkenő támogatásban részesülnek egészen 2013-ig a regionális 
versenyképesség és foglalkoztatottság célkitűzés keretében (bevonás).
A regionális versenyképesség és foglalkoztatottság célkitűzés keretében előirányzott összeg a 
következők szerint oszlik meg: 83,44% a konvergencia-célkitűzés alá nem tartozó régiók 
finanszírozására és 16,56% a bevonási szakasz régióira. Az általános rendelet1 pontosítja az 
összegek pontos megosztását az ERFA és az ESZA között:

• a konvergencia-célkitűzés alá nem eső régiókat finanszírozó hitelek egyenlően 
oszlanak meg az ERFA és az ESZA között;

• a bevonás finanszírozására szánt hitelek is megoszlanak az ERFA és az ESZA között, 
az ESZA mértéke elérheti akár a rendelkezésre álló hitelek 50%-át is.

Az európai területi együttműködés célkitűzés (6. cikk), melyet az INTERREG III közösségi 
kezdeményezés sikere ihletett, transznacionális, országhatárokon átnyúló és régiók közötti 
összetevők köré épül, és azt teljes egészében az ERFA finanszírozza, a rendelkezésre álló 
összeg 13,2 milliárd euró, azaz erre a célkitűzésre fordítható a három célkitűzésre szánt teljes 
összeg 3,94%-a.2

Végül pedig a rendelet külön rendelkezéseket állapít meg a területi sajátosságoknak 
megfelelően (8-9-10-11. cikk):

A városi dimenziót illetően (8. cikk) az ERFA „támogatja a részvételt elősegítő, integrált 
stratégiákat, amelyek a városi agglomerációkat érintő, nagy koncentrációjú gazdasági, 
környezetvédelmi és társadalmi problémák kezelésére irányulnak”3. A városi dimenzióval 
kapcsolatos intézkedések ily módon beépülnek az ERFA által finanszírozott operatív 
programokba4 és az URBAN közösségi kezdeményezéshez 5 hasonló külön programok 
megszűnnek.
A 8. cikk (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az általános rendelet 33. cikke (2) 
bekezdésétől eltérve, az Európai Szociális Alapról szóló rendelet hatálya alá tartozó 
„regionális versenyképesség és foglalkoztatottság” célkitűzés szerinti intézkedéseknek az 
ERFA által való finanszírozásának mértékét az érintett prioritás 10%-ára kell növelni.

  
1 COM (2004) 492, 17. cikk
2 A 2000-2006 közötti programozási időszakban az INTERREG III kezdeményezést teljes mértékben az ERFA 
finanszírozza, a kezdeményezés számára megítélt pénzügyi keret°4,875 milliárd euró.
3 COM (2004) 495, 8. cikk
4 COM (2004) 492 végleges, 36. cikk, (4) bekezdés, b) pont
5 Az URBAN kezdeményezés számára a 2000-2006 közötti időszakra előirányzott pénzügyi keret 739 millió 
euró.



DT\552546HU.doc PE 353.363v01-00

Külső fordítás 4/8

HU

Az ERFA beavatkozik a vidéki és a halászattól függő területeken is (9. cikk).
Tevékenységének célja az ilyen területek gazdasági diverzifikációjának elősegítése1. A 
tagországoknak és a régióknak biztosítaniuk kell az egyfelől a vidékfejlesztéssel foglalkozó 
európai mezőgazdasági alap (EAFRD) által társfinanszírozott intézkedések és az Európai 
Halászati Alap (EHA) által társfinanszírozott intézkedések, másfelől pedig az ERFA által 
társfinanszírozott programok közötti kiegészítő jelleget és összhangot.

Az ERFA által társfinanszírozásban részesített, természeti hátrányokkal érintett területeket 
(10. cikk) lefedő regionális programok a versenyképesség célkitűzés keretében „a 
hozzáférhetőség javítására irányuló befektetések finanszírozásához, a kulturális örökséggel 
kapcsolatos gazdasági tevékenységek támogatásához és fejlesztéséhez, a természeti 
erőforrások fenntartható használatának támogatásához, valamint az idegenforgalmi ágazat 
ösztönzéséhez”2 járulnak hozzá.

Végül pedig a legkülső régiók (11. cikk) – akár a konvergencia-célkitűzés hatálya alá 
tartoznak, akár nem – külön finanszírozásban részesülnek az ERFA részéről a belső piacba 
való integrációjuk elősegítése és sajátos korlátaik számbavétele céljából3. A konvergencia-
célkitűzés költségvetésének 0,42%-a van ily módon előirányozva a legkülső régiók 
támogatására.

Az ERFA támogatásokban való részesülés felső plafonértékeivel párhuzamosan kiegészítő 
támogatások lettek előirányozva az ERFA-hozzájárulásokhoz4: Az ERFA hozzájárulása 10%-
kal növelhető a konvergencia és a versenyképesség célkitűzés keretében régiók közötti 
együttműködés esetében; és 5%-kal a versenyképesség célkitűzés keretében természeti 
hátrányokkal rendelkező területek, ritkán lakott vagy nagyon ritkán lakott területek, és a 2004. 
április 30-ig külső határt képező területek esetén. Ezen területek esetében a megnövelt 
támogatások összevonhatók, de a teljes közösségi hozzájárulás nem haladhatja meg a kiadás 
60%-át.

A 7. cikk kizárja az ERFA támogatására jogosult kiadások köréből az alábbi kiadásokat:
hozzáadottérték-adó, hitelkamat, földvásárlás olyan összegért, amely meghaladja az érintett 
művelet teljes támogatható kiadásának 10%-át, lakhatás és nukleáris erőművek leállítása.

• Az ERFA-források felosztása

Az ERFA-források felosztása a 2007-2013 közötti időszakra

Összeg (milliárd 
euró)

% a 
célkitűzés 
arányában

  
1 COM (2004) 495, 9. cikk
2 COM (2004) 495, 10. cikk
3 COM (2004) 495, 11. cikk
4 COM (2004) 492, 52. cikk, (1) bekezdés
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Konvergencia-célkitűzés:
– a közösségi átlag 75%-ánál alacsonyabb GDP-vel rendelkező 

régiók: ERFA és ESZA 
– Statisztikai hatás: ERFA és ESZA 
– Kohéziós Alap

264

178,9
22,1

62,99

67,8%
8,4%
23,8%

Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság célkitűzés:
– A konvergencia-célkitűzés által le nem fedett régiók: ERFA és 
ESZA 

– Bevonás: ERFA és ESZA 

57,9
48,3

azaz 24,15 az 
ERFA számára

9,5

83,4%

16,6%

Európai területi együttműködés:

– ERFA 13,2
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Megjegyzések és javaslatok

A Bizottság javaslatának sikerül hatékony és kiegyensúlyozott módon összekapcsolni a 
kohéziós politikát a lisszaboni és göteborgi prioritásokkal (azaz a versenyképességgel, a 
hozzáférhetőséggel, a foglalkoztatottsággal és a társadalmi integrációval, a 
környezetvédelemmel és a kockázatmegelőzéssel).
A 4., az 5. és a 6. cikk megfogalmazása az ERFA tematikáinak és beavatkozási területeinek 
olyan együttesét kínálja, mely egységet alkot annak célkitűzéseivel.
Értékelendő, hogy emlékeztettek és megerősítettek néhány olyan alapelvet, mint a 
beavatkozások koncentrációja, az összeadhatóság és a partnerség.

A következő kérdések azonban mindenképpen részletesebb elemzést kívánnak.

• Városi dimenzió

Bár a városi problémák megoldására rendelkezésre álló források sokkal bőségesebbek, mint 
az URBAN kezdeményezésnek szenteltek (az URBAN 739 millió eurós pénzügyi kerettel 
rendelkezett a 2000-2006-os időszakban), úgy tűnik, a városi dimenzióra több figyelmet kell 
fordítani, mivel az új projektek számos városlakót érintenek majd. Emiatt az előadó a 
várospolitika jelentős megerősítését kívánja a következők révén:

• egy kötelező, minimális forrás bevezetése, amelyet minden tagállamnak a városi 
dimenzióra kell fordítania az operatív programokon belül;

• a városi területekkel kapcsolatban az ESZA által finanszírozott intézkedéseknek az 
ERFA által való finanszírozásának maximális mértékét növelni kell, ez a felső határ a 
Bizottság javaslatában jelenleg 10% (8. cikk(2) bekezdés). Ez lehetővé tenné a 
városok számára, hogy a helyi változások kezeléséhez szükséges intézkedéseket 
rugalmasabban határozzák meg;

• a helyi közösségek nagyobb mértékű bevonása a nemzeti stratégiai hivatkozási keretek 
előkészítésébe a partnerség alapelvének tiszteletben tartása mellett;

• a nagyvárosok bevonása az ERFA-finanszírozás valamennyi prioritásába. Az aktuális 
javaslat 5. cikkének (3) bekezdése (az ERFA beavatkozási prioritásairól) kizárja a 
nagyvárosokat az olyan projektekből, melyek az általános gazdasági szempontból 
lényeges távközlési és szállítási szolgáltatások elérhetőségére fókuszálnak.
Figyelembe véve a nagyvárosok kulcsfontosságú hozzájárulását a regionális 
fejlesztéshez, az előadó úgy véli, lényeges volna, hogy a nagyvárosok is szerepeljenek 
az ERFA prioritásai között.

• Fogyatékkal élő személyek

Az előadó egyetért azzal, hogy az ERFA lényeges eszköz kell, hogy legyen a fogyatékkal élő 
személyek társadalmi kizárásának csökkentésében és enyhítésében az élet minden területén.
Annak biztosítása érdekében, hogy a strukturális alapok ne vezessenek újabb korlátok 
létrehozásához a fogyatékkal élő személyek számára, az alábbi javaslatokat tesszük:

• külön utalás arra, hogy a források igénybevételének feltétele a fogyatékkal élő 
személyek hozzáférésének biztosítása. Itt különösen az ERFA által 



DT\552546HU.doc PE 353.363v01-00

Külső fordítás 7/8

HU

finanszírozott városfejlesztési projekteknél lényeges szempont a 
hozzáférhetőségi feltétel felvétele.

• az ERFA célját kimondó 2. cikkben külön kötelezettségvállalás a fogyatékkal 
élő személyek számára az áruk és szolgáltatások, illetve az épített környezet 
igénybe vételét akadályozó korlátok eltávolítására.

• Környezet

Az ERFA-rendelet tervezete három célkitűzése keretében biztosít némi finanszírozási 
lehetőséget, például a biodiverzitás és a természetvédelem elősegítése (a konvergencia-
célkitűzés keretében) és a Natura 2000 programhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés (a 
regionális versenyképesség célkitűzés keretében). Üdvös lenne világos utalást tenni a 
biológiai sokféleségre és a Natura 2000 programra.

A kohéziós politika környezeti aspektusainak megerősítéséhez az összes kapcsolódó cikkben 
világos utalást kell tenni a környezetvédelemre és -fejlesztésre.

Az 5. sikk (2) bekezdésének utalása a „fenntartható gazdasági fejlődésre” problematikus, 
mivel az előadó szerint a Natura 2000-befektetések nem csak közvetlen gazdasági előnnyel 
járhatnak, hanem a közérdeket is szolgálják, például az egészséget és az oktatást. Ezen elv 
hívebb tükrözése érdekében pontosabb lenne a „fenntartható fejlődés” kifejezés használata a 
„fenntartható gazdasági fejlődés” kifejezés helyett.

• Területi együttműködés célkitűzés

Ez az új célkitűzés 13,2 milliárd eurós pénzügyi kerettel rendelkezik. A Bizottság ezen összeg 
egyenlő megosztását javasolja az országhatárokon átnyúló és a transznacionális 
együttműködési projektek között. Bizonyos tagállamok a transznacionális együttműködés 
kárára szeretnék növelni az országhatárokon átnyúló együttműködés számára biztosított 
összegeket.
Az előadó támogatja a Bizottság álláspontját, és úgy gondolja, hogy a transznacionális 
együttműködés és az országhatárokon átnyúló együttműködés között egyenlő arányban kell 
megosztani a forrásokat. Egyébként érdemes megjegyezni, hogy ha összehasonlítjuk az 
INTERREG kezdeményezés pénzügyi forrásait (4,875 milliárd euró) az országhatárokon 
átnyúló együttműködés jövőbeni forrásaival, ez utóbbinál jelentős növekedés tapasztalható.

• Vita a pénzügyi tervekről

A pénzügyi tervekkel kapcsolatos vitával kapcsolatban – melytől a kohéziós politika jövője 
függ – az előadó hangsúlyozni kívánja az Európai Bizottság által javasolt, az Európai Unió 
GDP-jének 1,24%-át kitevő arány támogatásának fontosságát. A szerződés 158. cikkében 
megfogalmazott célkitűzések szempontjából lényeges ez a pont, hogy garantálni lehessen az 
erős és kellő anyagi eszközzel támogatott európai regionális politikát.
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