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1. Történeti áttekintés

A Kohéziós Alapot1 1993-ban hozta létre a Maastricht-i Szerződés a gazdasági és monetáris 
Unió előkészítése keretében. Ahhoz ugyanis, hogy részt vehessenek a gazdasági és monetáris 
Unióban, a Tagállamoknak csökkenteniük kell az államháztartás deficitjét, és kézben kell 
tartaniuk az állam eladósodását. Másrészt, a kevésbé virágzó országoknak komoly 
beruházásokat kell végrehajtaniuk, hogy utolérjék legfejlettebb szomszédjaikat és 
megerősítsék növekedési kapacitásaikat. Így jött létre a Kohéziós Alap, hogy lehetővé tegyék 
a kevésbé virágzó országok számára a konvergencia-kritériumokhoz történő közelítést, 
miközben folytatják infrastrukturális beruházásaikat a Kohéziós Alap által nyújtott segélyből. 

A Szerződés 161-2 cikkében foglaltak szerint: "A Tanács által létrehozott Kohéziós Alap (...) 
hozzájárul finanszírozásával a környezetvédelmi és a transzeurópai hálózatok közlekedé-
si/szállítási infrastrukturális projektjeinek megvalósításához".
A cél egy Alap létrehozása volt a regionális fejlesztés többi közösségi eszközének a 
kiegészítésére a környezetvédelem és a közérdekű közlekedési/szállítási infrastruktúrák 
területén, hogy elő lehessen mozdítani a Tagállamok közti gazdasági és társadalmi kohéziót és 
a szolidaritást.

Az EP mindig védelmezte a Kohéziós Alap fontosságát és létjogosultságát, valamint 
hozzájárulását az európai gazdasági növekedéshez.

A segélyekre csak azok a Tagállamok jogosultak, melyekben az egy lakosra jutó bruttó 
nemzeti összjövedelem (GNI) a közösségi átlag 90 %-a alatt van, és amelyek kidolgoztak egy 
programot az Európai közösséget létrehozó  Szerződés 104 cikkében foglalt gazdasági 
konvergencia-kritériumok teljesítésére.

Az EU 2004. május 1-jei kibővítése óta, a Kohéziós Alap vonatkozik a tíz új Tagállamra is, 
ahogy vonatkozott korábban az EU-15-ök közül három kedvezményezett Tagállamra 
(Spanyolország, Portugália, Görögország) a 2000-2006-ig terjedő időszak végéig. Írország 
már nem kedvezményezett 2004.01.01. óta. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint 
(Eurostat), Spanyolország már nem fogja teljesíteni a Kohéziós Alapból történő finanszírozási 
jogosultság feltételeit 2007.01.01.után.

2. A Kohéziós Alapot bevezető rendelettervezet bemutatása

A gazdasági és társadalmi kohézióról benyújtott harmadik jelentésében2 és a kohéziós politika 
reformjáról szóló általános rendelettervezetében3, az európai Bizottság a 2007-2013 közötti 
időszakban három alapvető célra kívánja koncentrálni a kohéziós politika prioritásait: 
konvergencia, versenyképesség és együttműködés. 

  
1 Az 1264/1999 (EK) és az 1265/99 (EK) rendeletekkel módosított 1164/94 (EK) rendelet.
2 Az európai Bizottság közleménye. Harmadik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról. COM (2004) 107 
végl., kelt 2004.02.17-én.
3 COM (2004) 492
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A Kohéziós Alapot bevezető rendelettervezet olyan specifikus rendelet, amely kiegészíti a 
Strukturális és a Kohéziós Alapokra vonatkozó általános rendelkezéseket.. 
A jelen rendelet célja a Kohéziós Alap küldetésének és sajátos alkalmazásmódjának a 
pontosítása, különösen, ami az Alap alkalmazási területét és a feltételhez kötött segélyeket 
jelenti.
A Bizottság azt javasolja, hogy a Kohéziós Alap 62,99 milliárd euró felett rendelkezzen a 
2007/2013 időszakban – azaz a konvergencia célra allokált eszközök 23,86%-ával1-, ami 
jelentős növekedést jelent a Kohéziós Alap pénzeszközeiben a 2000-2006. időszakra szóló 18 
milliárd euróhoz viszonyítva.

Jogosultság a Kohéziós Alapból történő finanszírozásra (az általános rendelettervezet 5-
3 cikke2)
Mint a 2000-2006-os időszakra is, a segélyekre csak azok a Tagállamok jogosultak, 
melyekben az egy lakosra jutó bruttó nemzeti összjövedelem (GNI) a közösségi átlag 90 %-a 
alatt van, és amelyek kidolgoztak egy programot az Európai közösséget létrehozó  Szerződés 
104 cikkében foglalt gazdasági konvergencia-kritériumok teljesítésére. Ezek a kritériumok az 
alábbiak: 
- az állami kiadások kézben tartása: az a Tagállam nem részesülhet a Kohéziós Alap 
segélyeiből, ahol az állami költségvetés hiánya túl magas (meghaladja a nemzeti GDP 3%-át)
- be kell tartani a gazdasági és monetáris Unió (stabilitási és növekedési paktum) keretében 
felállított gazdasági konvergencia-kritériumokat 

A segélyek alkalmazási területe (a jelen rendelet 2. cikke)
A transzeurópai közlekedési/szállítási hálózatok, különösen az európai közérdekű projektek, 
és a környezetvédelemhez kapcsolódó infrastruktúrák maradnak továbbra is a Kohéziós Alap 
elsőbbséget élvező beavatkozási területei. A göteborgi prioritásokhoz alkalmazkodva, a 
rendelet által bevezetett újdonság az, hogy a Kohéziós Alap megerősíti hozzájárulását a 
fenntartható fejlődéshez. Így, a jövőben lehetőség nyílik a közlekedési/szállítási projektek 
finanszírozására a transzeurópai hálózatok keretein kívül is, a vasúti, a folyami és tengeri 
hajózási útvonalakat, a multimodális szállítási programokat, a fenntartható városi szállítást 
érintő, továbbá valamennyi, a fenntartható fejlődést elősegítő vagy környezetvédelmi jellegű 
területen, így például a kulcsfontosságú energiahatékonysági és a megújuló energiák 
ágazataiban is..

A Kohéziós Alap feltételhez kötött segélyei (a jelen rendelet 4. cikke)
A jelenlegi rendszerben, amennyiben túllépik az államadósság megengedett szintjét, a hitelek 
kifizetését felfüggesztik, és a folyamatban levő projekteket azonnali hatállyal befagyasztják.
Az új szabályozás szerint, amennyiben túllépik az államadósság megengedett szintjét, 
kizárólag a kötelezettségvállalási hiteleket függesztik fel a következő év január elsejei 
hatállyal, amennyiben az érintett Tagállam nem hozott hatékony intézkedéseket azt követően, 
hogy a Tanács megállapította az államadósság megengedett szintjének túllépését. A 
kötelezettségvállalási hitelek felfüggesztése maga után vonja a jövőbeni projektek törlését, a 
folyamatban levőkét azonban nem. A felfüggesztés megszűnik, ha a Tanács ugyanabban a 

  
1 Az 1.célkitűzés, a konvergencia 78,5%-át képviseli a három célkitűzésre allokált pénzeszközöknek, azaz 264 
milliárd eurót. 17,2% jut a 2. célkitűzésre, a regionális versenyképességre és a foglalkoztatottságra, azaz 57,9 
milliárd euró, és 3,94% a 3. célkitűzésre, az európai területi együttműködésre, azaz 13,2 milliárd euró.
2 COM (2004) 492
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vonatkozásban megállapítja, hogy az érintett Tagállam olyan helyesbítő intézkedéseket 
hozott, melyekkel lehetővé vált a Szerződéssel és a Tanács határozataival összhangban levő 
helyzet visszaállítása.

Egyszerűsítés (az általános rendelettervezet 33. és 38. cikke)
A regionális politika megvalósításának egyszerűsítése érdekében, a Kohéziós Alap 
beavatkozásai mostantól kezdve integrálódnak a Strukturális Alapok többéves programozási 
rendjébe, és ugyanazon általános elveknek engedelmeskednek1, mint a  Strukturális Alapok. 
A jövőben, a Kohéziós Alap részt vesz a FEDER-rel (Fonds européen de développement 
régional - Európai Regionális Fejlesztési Alap) közösen, a decentralizáltan kezelt többéves 
beruházási programokban. Finanszírozni fogja a "prioritásokat" ahelyett, hogy köteles lenne 
jóváhagyásra a Bizottság elé terjeszteni az "egyes projekteket". A finanszírozás magában 
foglalja azokat a "nagy projekteket", amelyek meghaladják a 25 millió eurós összeget a 
környezetvédelemben és az 50 millió eurós összeget az egyéb területeken.

Közösségi részvétel és előfinanszírozás (az általános rendelettervezet 51. és 81. cikke)
A programok minden egyes, prioritást élvező tengelyére nézve, a Kohéziós Alap 
részvételének felső határa a Kohéziós Alapból közösen finanszírozott állami kiadások 85 %-a. 
Azt követően, hogy a Bizottság határozattal jóváhagyta az Alap részvételét az operatív 
programban, a Bizottság egy előfinanszírozást utal át a Tagállam által kijelölt szervezet 
részére, amely 10,5 %-át képviseli a  Kohéziós Alap részesedésének az érintett operatív 
programban.

3. Megjegyzések és javaslatok 

A 2007-2013-ig terjedő programozási időszakban a Kohéziós Alap jelentős változáson megy 
keresztül, az 1993. és 2003. között érvényes végrehajtási szabályok módosulása 
következtében. 1999-ben, a Kohéziós Alap jelentős reformja már oda vezetett, hogy 
módosultak a Kohéziós Alap szabályai, bevezettek egy, a stratégián jobban alapuló 
megközelítést és megjavították a projektek szabályozását, megerősítették a gazdasági 
irányítását és pénzügyi ellenőrzését. Az elmúlt évek során, a Kohéziós Alap szabályai 
közeledtek tehát a Strukturális Alapok szabályaihoz, és ez végső soron abban nyilvánul meg, 
hogy a Bizottság új javaslata szerint, a Kohéziós Alap szabályait integrálják a Strukturális 
Alapok szabályaiba. Ennek az egyszerűsítésnek a különböző Alapok gazdasági irányítása 
részére sokkal nagyobb hatékonyságot kell biztosítania. 
Mindazonáltal, látva a jelenlegi időszak problémáit, a jövőbeni jobb működés érdekében 
ajánlatos kifejezetten a nagy projektekre vonatkozó szabályokat beiktatni, mert ezek 
képviselik a Kohéziós Alap beavatkozásának legfontosabb eszközét (az általános rendelet-
tervezet 38-40. cikkei), amelyekben a Kohéziós Alapról szóló rendelkezések találhatók. 
Hasonlóképpen, meg kell adni a jelen rendeletben is a műszaki segítségnyújtás 
finanszírozását (tanulmányok, értékelések, szakértői vélemények, statisztikák, stb.),  mellyel 
az általános rendelettervezet 43. cikke foglalkozik.

A 2007-2013 időszakra nézve, a közlekedéshez/szállításhoz és a környezetvédelemhez 

  
1 Többéves programozás, partnerség, értékelés, addicionalitás, az Alapok felhasználásának gazdasági irányítása, 
nyomon követése és értékelése, kifizetések és pénzügyi ellenőrzés, az N+2 szabály.  
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kapcsolódó infrastruktúra esetében, a Kohéziós Alap és a FEDER gazdasági irányításában, a 
nagyobb szinergia biztosítása érdekében egységes programozási rendszert alkalmaznak. A 
"nagy projekteket", amelyek meghaladják a 25 millió eurós összeget a környezetvédelemben 
és az 50 millió eurós összeget az egyéb területeken, a Bizottság külön, egyenként fogadja el, 
de ennek a rendszernek a programjai keretében kezelik. Kívánatos lenne tehát, hogy a 
nemzeti keretek között a Kohéziós Alap határozza meg a saját prioritásait, a FEDER 
prioritásaitól elkülönítve. 

A Kohéziós Alap pénzügyi kereteinek megnövelése (a 2000-2006 időszakra szóló) 18-ról 
62,99 milliárd euróra igen nagyarányú, tekintettel arra, hogy a Tagállamok több mint fele 
kedvezményezettje lett a Kohéziós Alapnak. A Kohéziós Alap akciórádiuszának kibővítése 
része a göteborgi fenntartható fejlődés távlatainak, és lehetővé fogja tenni az új Tagállamok 
megnövekedett finanszírozási igényeinek kielégítését a környezetvédelem és a közleke-
dés/szállítás területén. A közösségi finanszírozást a környezetvédelmi és a közlekedési/szál-
lítási ágazatok között kiegyensúlyozottan kell felosztani. Ugyanakkor, szükség van az Alap 
beavatkozásainak egy bizonyos fokú rugalmasságára is, fontos, hogy ezeket az egyes 
Tagállamok szükségleteihez igazítsák. 

A jelen rendelet 3-3 cikke szerint ki kell zárni a jogosultságból a földterületek vásárlására 
fordított összegeket, ha annak összege meghaladja az érintett művelet összes jogosult 
kiadásának 10 %-át. Mindenképpen szükséges lenne egy rugalmassági klauzula beiktatása, 
amely lehetővé tenné egyes esetekben, hogy kivételt lehessen engedélyezni, és nagyobb 
rugalmasságot lehessen elérni a finanszírozásra jogosult kiadások meghatározásánál. 

A Bizottság által javasolt egyszerűsítés és a gazdasági irányítás nagyobb hatékonysága olyan 
változások, melyeket örömmel fogadunk. A Bizottság javaslata szerint a programozás 
megközelítése jobban figyelembe veszi a stratégiai elvárásokat a "Közösség kohézióra 
orientált stratégiája" alapján, a Bizottság prioritásait, és a nemzeti stratégiai hivatkozások új 
kereteit. Ezek a hivatkozási dokumentumok a jelenlegi közösségi kerettámogatások (CCA), az 
egységes programozási dokumentumok (DOCUP) és a programozási kiegészítő anyagok 
helyébe lépnek. 
Mindennek ellenére, kívánatos lenne felállítani egy, a Bizottság által kidolgozott tájékoztató 
jellegű prioritási listát a programozás fázisában, a projektek minősége és eredményei 
értékelésének, valamint a közösségi finanszírozás hatékonyságának biztosítása céljából. 

Egy "prémiumrendszer", a "közösségi minőségi és teljesítménytartalék" formájában csak a 
Strukturális Alapok vonatkozásában létezik (általános rendelettervezet 20., 48. és 49. cikkei). 
A Kohéziós Alap célja eltér a Strukturális Alapokétól. Lényegében a nemzeti költségvetési 
kiadások helyébe lép azért, hogy a kedvezményezett Tagállamok projektjeit támogassa, 
minden belső regionális megkülönböztetés nélkül. A Kohéziós Alap rendkívüli fontossággal 
bír a 2007-2013 időszakban, tekintettel arra, hogy a bővítés következtében a Tagállamok több 
mint a fele kedvezményezettje lesz a támogatásoknak; ezen kívül, a közösségi finanszírozás 
háromszorosa lesz a megelőző időszakban finanszírozott támogatásoknak. Ezért nagyon 
fontos, hogy a Kohéziós Alap hozzájárulását a gazdasági és társadalmi kohézió 
megvalósításához korrekten értékeljék, és premizálják a legjobban teljesítő Tagállamok által 
megtett haladást. 
Az országok és területeik versenyeztetése érdekében szükségesnek látszik egy 
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"prémiumrendszer" mechanizmusának a bevezetése, amely három fő kritériumra épül: a 
javasolt és teljesített projekt minősége, a kedvezményezett Tagállam kapacitása a Kohéziós 
Alap által allokált költségvetési keretek elköltésére, és a projekt megvalósítása. További 
kritériumok is köthetők ehhez a "prémiumrendszerhez", mint például a projekt 
transznacionális jellege, a fenntartható fejlődés irányába tett erőfeszítések; a beavatkozások 
során az együttműködés és koordináció foka a szomszédos országok között mind a 
közlekedés/szállítás, mind a környezetvédelem szintjén, a projektek ösztönző hatása a 
megújuló energiaforrások, ill. a hulladékok környezetbarát feldolgozása irányában.

Jelenleg, a kohéziós politikában a szubszidiaritás elvének alkalmazása következtében egyre 
jobban megerősödnek, és egyre fontosabb szerephez jutnak a regionális szereplők. 
Mindazonáltal, a helyi szinten a kivitelezési, műszaki és közigazgatási kapacitások nem 
mindig alkalmasak erre az új szerepkörre. A „jól bevált gyakorlat” rendszerének 
alkalmazása, és a vele járó specifikus akciók jelentősen támogathatják a nemzeti és regionális 
közigazgatásokat abban, hogy jobban használják fel az Alapokból kapott támogatást.

Az N+21 szabály alkalmazásának a Kohéziós Alapnál történő bevezetése, amelyre ezentúl 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a FEDER-re és a FSE-re, a Kohéziós Alap 
rendelkezésre álló forrásainak gyors felhasználására ösztönöz. A jelenlegi időszak 
tapasztalatai azt mutatták, hogy a szabály alkalmazása hatékonyan fegyelmezi a projektek 
gondos és precíz előkészítését és a Strukturális Alapok kezelését. Szükségesnek mutatkozott 
azonban, hogy az N+2 szabály alkalmazását gondosan figyeljék a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatások esetében, mert ezek jellege eltér a Strukturális Alapokétól.

A Kohéziós Alap jövőjéről folyó vitában, egyesek támogatnak egyfajta ”fokozatos 
megszüntetési” mechanizmust, ahhoz hasonlót, mint amelyet már be is vezettek a 
Strukturális Alapoknál. Bár az ilyen típusú mechanizmus alkalmazásánál igen nagy 
nehézségek mutatkoztak pénzügyi és technikai szinten egyaránt, egy átmeneti segítségnyújtás 
igencsak jól jöhet azoknak az országoknak, melyek a bővítés statisztikai kihatásai 
következtében elvesztenék jogosultságukat a Kohéziós Alap kedvezményeire.

  
1 A kötelezettségvállalást követő két évben fel nem használt hitelek hivatalból történő törlése (az általános 
rendelet-tervezet 92-96 cikkei) 


