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I. A jelentés sarokpontjai és céljai

A strukturális politikák hatásairól és következményeiről szóló jelentés legfontosabb 
célkitűzései az alábbiak:

• hozzájárulni ahhoz a vitához, amely a Bizottság által 2007. május 24–25-én, Lipcsében 
benyújtandó, kohézióról szóló negyedik jelentésről szól,

• értékelni a strukturális politika gazdasági növekedésre és munkahelyteremtésre gyakorolt 
hatásait, valamint a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek megvalósításában, illetve a 
stratégiai iránymutatásoknak az új kohéziós politikában történő alkalmazásában betöltött 
alapvető fontosságú szerepét,

• kiemelni egy olyan integrált strukturális politika kidolgozását, amely koherens módon 
ötvözi a strukturális és kohéziós alapok intervencióit a többi közösségi politikából 
származó hozzájárulásokkal,

• hozzájárulni olyan fellépések kidolgozásához, amelyek növelik a kohéziós politika 
láthatóságát,

• ajánlásokat tenni az új kohéziós politika végrehajtására a politika európai régiókra 
gyakorolt hatásainak javítása érdekében.

A kohéziós politikák Európai Unóban kifejtett hatásai kapcsán négy különböző sarokpontot 
kell megkülönböztetni: a gazdasági, a társadalmi és a területi vetületet, valamint a 
kormányzásra gyakorolt hatást.

I. Gazdasági hatás

A jelentés, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a strukturális alapok gazdasági hatásainak 
maximalizálásához az új, 2007–2013-as programozási időszakban, az alábbi szempontokat 
tartalmazza:

1. A strukturális alapok hozzájárulása az EU különböző régiói közötti gazdasági 
konvergenciához:

Az kohéziós politika legfőbb célja az Unió egyes régióinak GDP szintje közötti 
konvergencia megteremtése. Ezt a célt bizonyos régiókban sikerült megvalósítani, ám 
ellenpéldák is bőven akadnak. Párhuzamosan jellemző a tagállamok közötti 
konvergencia növekedése, és a régiók közötti divergencia fokozódása akár ugyanezen 
tagállamokon belül is. A cél a stabil és irányított regionális növekedés elérése a 
gazdasági egyenlőtlenség megszüntetése érdekében.

2. A strukturális alapok beruházásvonzó hatása

A strukturális alapok pénzügyi hozzájárulása a hazai GDP 4%-ára korlátozódik, ám az 
alapok a beruházások jóval szélesebb körét indítják be. A társfinanszírozás révén 
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nagyobb arányú állami kiadást mozgósítanak, továbbá magánbefektetéseket vonzanak. 
A JEREMIE kezdeményezés például a különböző finanszírozási források 
összehangolásában van a kkv-k segítségére.

3. A versenyképesség megerősítése

A strukturális alapok hozzájárulnak a régiók versenyképességének megerősítéséhez, 
különösen a 2. célkitűzéshez tartozó intézkedések („gazdasági fejlődés és 
versenyképesség”) révén. Az új kohéziós politikában a lisszaboni stratégia, mint a 
versenyképesség fokozását célzó közösségi keret ezen stratégiát alapvetően két eszköz 
révén irányítja: a közösségi stratégiai iránymutatások, valamint a források elkülönítése 
az említett lisszaboni stratégia keretében megvalósuló tevékenységekre.

4. Adott régió innovációs kapacitásainak előmozdítása és az európai kutatási 
térség és a kutatás megerősítése

A versenyképes gazdaság alapja az innováció, ezért az EU számos eszközzel ösztönzi 
azt. Az innovációs és versenyképességi keretprogram és a hetedik kutatási 
keretprogram az innováció ösztönzésének két további eszköze. Léteznek ezenkívül az 
Európai Bizottság által támogatott innovációs hálózatok és kezdeményezések, mint 
például a „Pro Inno Europe” és az „Európai Innovatív Régiók (IRE)”. A szorosabb 
együttműködés létrehozása érdekében a strukturális eszközöknek 
összeegyeztethetőbbnek kell lenniük ezen közösségi eszközökkel.

II. Társadalmi hatás

A társadalommal kapcsolatos kérdésekben a jelentés hozzá kíván járulni a társadalmi hatás 
opitmalizálásához az új programozási időszak végrehajtási szakaszában.

1. Hozzájárulás az európai foglalkoztatáspolitikához

Az európai foglalkoztatáspolitikának három fő célja van: a teljes foglalkoztatatás, 
minőségi és termelékeny munka, valamint regionális és társadalmi kohézió és 
integráció. Az Európai Szociális Alap ezen stratégia megvalósításának egyik fontos 
eszköze.

2. Hozzájárulás új munkahelyek létrehozásához

A strukturális alapok létfontosságú szerepet játszanak a munkahelyteremtésben. Az 
1995–2000-es időszakban a 2. célkitűzésbe tartozó térségekben a munkanélküliség az 
Unió többi részénél átlagosan 1%-kal nagyobb arányban csökkent, jóllehet ezek a 
munkahelyek nem mindig bizonyultak stabilnak. Ennek következtében ügyelni kell 
arra, hogy a létrehozott munkahelyek jó minőségűek és tartósak legyenek.

3. Küzdelem a társadalmi kirekesztés ellen

A népesség egyes csoportjai fokozottabban veszélyeztetettek a társadalomi kirekesztés 
tekintetében. Az Európai Szociális Alap már több, a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal 
élők, nők stb. munkaerőpiacra jutását segítő fellépést támogatott. Az új programozási 
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időszak kezdetével ezen célkitűzéseket horizontális módon integrálták valamennyi 
politikába és fellépésbe.

III. Területi hatás

Az alkotmányszerződés fokozottabban ismeri el a területi kohézió fogalmát. A jelentés 
azonban ajánlások megfogalmazására törekszik a tekintetben, hogy az új kohéziós politika 
hogyan tudna eredményesebben összpontosítani a területi hatásokra az alkotmány szövegének 
elfogadása nélkül.

1. A lemaradás tekintetében leginkább veszélyeztetett térségek elérését szolgáló 
eszközök javítása

A sajátos és állandó földrajzi jellegzetességekkel bíró térségek, mint a legkülső régiók, 
a szigetek, a hegyvidéki régiók és a ritkán lakott térségek lakói számára jelentős 
nehézségeket okoz a gazdasági és kulturális övezetek megközelítése, és az 
elszigeteltség egyéb térségeket is sújt. A megközelíthetőség problémája hozzájárul az 
elnéptelenedéshez és a lakosság elöregedéséhez, és veszélyezteti az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokat.

2. Városi vonatkozások és térségek létrehozása

A városok egyenlőtlen területi eloszlása fokozza a központi övezetekben fennálló 
torlódási problémákat, amelyek kedvezőtlen hatással vannak az életminőségre, a 
megélhetési költségekre, a társadalmi egyenlőségre és a városok környezetére. A 
Bizottságnak a városok hozzájárulásáról szóló közleménye1 már tett néhány megoldási 
javaslatot, ám a gazdasági tevékenységek egyes központokba történő összpontosulása 
negatív következményekkel járó öngerjesztő folyamatokat eredményez. A népesség 
csökkenése ellenére az új tagállamok fővárosaiban jelentős növekedés tapasztalható.

3. A városi és vidéki térségek közötti területi egyensúly megteremtése

A legfontosabb nagyvárosi övezetek és az országok többi része közötti jelentős 
gazdasági fejlettségbeli egyenlőtlenségek különösen az új tagállamokban jellemző. A 
vidéki területek fejlesztésének figyelembe kell vennie a városi és vidéki területek 
közötti kapcsolatokat.

4. A demográfiai egyensúlyhoz történő hozzájárulás a különböző európai 
térségekben

Az elérhetőségi nehézségekkel küzdő és fejletlen infrastruktúrával rendelkező 
területeken a népesség csökken és elöregszik. Az aktív népesség a nagyvárosokba 
összpontosul. A kohéziós politika infrastruktúrák létrehozásával az elszigetelt 
területeken közvetett módon befolyásolni tudja a demográfiai folyamatokat. A jól 
fizetett munkahelyek létrehozása a szolgáltatási szektorban alapvetően fontos a 
fiatalok vidéki területen történő megtartásában.

  
1 A Bizottság „Kohéziós politika és a városok: a városok és az agglomerációk hozzájárulása a régiók 
növekedéséhez és foglalkoztatottságához” című közleménye (COM(2006)0385), 2006. július 13.
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5. Európa gazdasági és társadalmi integrációjának megerősítése

A transzeurópai közlekedési hálózat létrehozása, a külső területek 
megközelíthetőségének javítása, az európai kutatási térség megerősítése és a 
strukturális alapokból finanszírozott sok egyéb fellépés segíti Európa gazdasági és 
társadalmi integrációját. Az európai regionális politika hozzáadott értéke a nemzeti 
szintű politikákkal összehasonlításban a gazdasági és társadalmi integráció 
megerősítésében rejlik.

6. A régiók örökségeinek megőrzése

Az európai kontinens hatalmas kincsét a kulturális változatosság és a kultúrák 
egymásra hatása jelenti. Minden egyes európai térség saját szokásokkal, építészettel,
nyelvvel és kulturális hagyományokkal rendelkezik. A regionális politika hozzájárul 
ezek megőrzéséhez, és lehetővé teszi, hogy az Unió egész területe olyan pezsgő és 
élhető térség maradjon, ahol lehetőség van dolgozni.

IV. A kormányzásra gyakorolt hatás

A jelentés hangsúlyozni kívánja a kormányzásra gyakorolt hatást, és ajánlásokat kíván 
megfogalmazni annak fokozására.

1. Az adminisztratív kapacitás megerősítése

Az európai regionális politika végrehajtása bizonyos adminisztratív kapacitásokat tesz 
szükségessé a programok és projektek hosszú távú irányítása érdekében. Az uniós 
csatlakozásra történő felkészülés szakaszában az új tagállamok jelentős erőfeszítéseket 
tettek adminisztratív kapacitásaik megerősítésére. Ennek az adminisztratív 
kapacitáslétrehozási folyamatnak, amely még nem fejeződött be, folytatódnia kell az 
új regionális politika végrehajtási szakaszában.

2. A nagy infrastrukturális projektek stabilitásának biztosítása a többéves 
programozás révén

Az addicionalitással együtt a regionális fejlesztési programokra vonatkozó többéves és 
stratégiai programozás a nagyszabású állami projektek nagyobb stabilitását 
eredményezték. Ezek a különböző partnerek közötti többéves kötelezettségvállalások 
biztosítják egy-egy hosszú távú projekt jobb finanszírozását. Egyes nagyszabású 
infrastrukturális projektek továbbra sem valósulnak meg, mert a partnerek nem 
vizsgálták meg a pénzügyi kötelezettségvállalásokat.

3. Az együttműködés elve az állami politika demokratizálására

Az együttműködés elve, amely az előkészítő szakasztól a fellépések végrehajtásáig 
érvényesül demokratikussá tette az állami fellépéseket. Az Európai Bizottság és a 
tagállamok illetékes hatóságai közötti nemzeti, regionális, és helyi szintű szoros 
együttműködés, beleértve a gazdasági és társadalmi szereplőket, kedvező hatással van 
a regionális politika hatékonyságára, mivel így a tervezett fellépések jobban 
megfelelnek a régió vagy az adott csoportok szükségleteinek.
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4. A határon átnyúló és nemzetközi együttműködés elősegítése (a bevált 
gyakorlatok cseréje)

Az új kohéziós politika igen korlátozott pénzügyi forrásokkal rendelkező harmadik 
célkitűzése a területi együttműködés ösztönzése. A határon átnyúló együttműködések 
révén a nemzeti határok által elválasztott szomszédos régiók közelítenek egymáshoz. 
A regionális fejlesztési politika ezen vonatkozásának hozzáadott értéke igen magas, 
mert azt egyetlen nemzeti politika sem helyettesítheti.

5. Nagyobb támogatás a lakosság részéről a kohéziós politika fokozottabb 
láthatósága révén

Számos tanulmány szerint a közösségi kohéziós politika a legláthatóbb és a régiókban 
a legnagyobb hatással bíró politika. A strukturális alapokból részesülő régiók 
lakosságának nagy része tudatában van a politika kedvező hatásának. Ennek 
következtében a politika alapvető szerepet tölt be abban, hogy a közösségi politikákat 
közelebb hozza az európai polgárokhoz, ennek hozadéka pedig az EU általános 
értelemben vett fokozottabb támogatottsága. A foglalkoztatási források által a 
régiókban finanszírozott fellépések láthatóságának biztosítása érdekében igen fontos a 
támogatók megjelenítése.

JAVASLATOK

• A KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK HATÁSAIVAL FOGLALKOZÓ 
MEGFIGYELŐKÖZPONT létrehozása, amely többek között vizsgálná a politikák 
kohézióra kifejtett hatásait, beleértve a bevált gyakorlatok cseréjét és terjesztését a 
tekintetben, hogy a kohéziós célkitűzés hogyan építhető be a politikák kidolgozási és 
megvalósítási szakaszaiba.

• A strukturális politika közösségi szintű hozzáadott értékeként kell kiemelni a kohéziós 
politika gazdaságilag és társadalmilag integráló hatásának megerősítésére irányuló 
kapacitásokat.

• A Bizottságnak meg kellene vizsgálnia, hogy mely nemzeti állami és közösségi 
politikák kedveznek a konvergenciának, és közleményt kellene készítenie a témában.

• Az új kohéziós politika 2009-es időközi értékelése keretében a Bizottságnak elemeznie 
kellene a strukturális alapok magánbefektetésekre gyakorolt serkentő hatását, 
valamint azoknak az új végrehajtási eszközöknek a hatásait, amelyek az új kohéziós 
politika keretében fokozzák a versenyképességet.

• Szorgalmazni kell, hogy a Bizottság vizsgálja meg a strukturális politikák és a kutatás 
és innováció előmozdítása terén létrejövő szoros együttműködések fokozására 
irányuló egyéb közösségi eszközök együttes alkalmazásának új formáit.

• A Bizottságnak meg kellene vizsgálnia, hogy a strukturális alapok legalább 20%-ának 
a kutatás, a fejlesztés és az innováció ösztönzésére történő fordítására vonatkozó 
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kötelezettség – amint azt az Aho-jelentés1 javasolja – kivitelezhető-e, továbbá hogy 
szükséges-e számszerűsített célok meghatározása a kutatás-fejlesztés és innováció 
terén.

• Kéri a Bizottságot, hogy az innovációval, kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos 
közösségi programokban, különösen a hetedik kutatási keretprogramban és a 
versenyképesség és innováció programban határozzon meg a hatásra vonatkozó 
számszerűsített célokat.

• Az innováció elősegítése és a kkv-k támogatása érdekében, figyelembe véve azt, hogy 
sok esetben még innovációs igénnyel sem rendelkeznek, létre kellene hozni az európai 
programokhoz kapcsolódó, a TECHNOLÓGIA ÖSZTÖNZÉSÉVEL FOGLALKOZÓ 
pozíciót, amely az európai programokhoz és támogatásokhoz történő hozzáférésen 
keresztül ösztönözné és megkönnyítené az innovációt a vállalkozások számára. A 
tisztség kapcsolódhatna a regionális projektekhez, technológiai parkokhoz, 
csoportosulásokhoz (klaszterek), hálózatokhoz stb.

• A Bizottságnak és a tagállamoknak fokozniuk kellene az Európai Szociális Alapnak az 
európai foglalkoztatási stratégia végrehajtásához történő hozzájárulását az alap és a 
stratégia kapcsolatának erősítésével.

• A Bizottságnak jobb információkat kellene szereznie a strukturális alapok segítségével 
létrehozott munkahelyek minőségéről.

• Bizonyos lakossági rétegek társadalmi kirekesztésének elkerülése érdekében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak kiemelt figyelmet kellene fordítaniuk a valamennyi 
politikába és fellépésbe horizontálisan integrált célok betartására (hozzáférhetőség, 
nemek kérdése stb.).

• Felkéri a Bizottságot, a tagállamokat és a régiókat, különös tekintettel a konvergencia 
célkitűzés alá tartozókra, hogy kiemelten finanszírozzanak olyan intézkedéseket, 
amelyek elősegítik térségek létrehozását a területi különbségek elkerülése érdekében a 
városi agglomerációkban.

• Ösztönzi a Bizottságot, a tagállamokat és a régiókat, hogy vizsgálják meg, hogy mely 
eszközök a legalkalmasabbak a városi és vidéki területek közötti egyensúly elérésére, 
és osszák meg egymással a bevált gyakorlatokat.

• Kéri a Bizottságot, a tagállamokat és a régiókat, hogy a vidéki területeken támogassák 
és ösztönözzék az új technológiák kifejlesztésével kapcsolatos gazdasági 
tevékenységeket, mivel ezekhez nem szükséges a városi központok közelsége.

• A Bizottságnak meg kellene vizsgálnia az Unió által finanszírozott és már megkezdett 
projektek félbehagyásának lehetséges szankcionálását.

• A jelentés hangsúlyozni kívánja a kohéziós politika fontosságát a határon átnyúló és 
  

1 A független szakértői csoport kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló jelentése, amely a 2006 
januárjában, Hampton Court-ban megrendezett csúcstalálkozó nyomán készült.
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az országok közötti együttműködés szempontjából, és felkéri az irányító hatóságokat, 
hogy különböző együttműködési hálózatok létrehozásával ösztönözzék az országok és 
régiók közötti együttműködést.

• Az alkalmazással kapcsolatos szabályozás keretében a Bizottságnak meg kellene 
vizsgálnia a fellépések láthatóságának növelését célzó intézkedéseket nemcsak a nagy 
infrastrukturális projektek, hanem a kisebb projektek esetében is.


