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Az Európai Unió kohéziós politikájának célja az unió régiói közötti gazdasági és társadalmi
kohézió elősegítése. Ennek során a fejlődésben lemaradt, szerkezetátalakítással vagy sajátos 
földrajzi, gazdasági vagy társadalmi problémákkal küzdő régiókat kell olyan helyzetbe hozni, 
hogy könnyebben leküzdhessék nehézségeiket. Az Európai Unió számos korábbi szegény 
régiójában sikeres fejlődés ment végbe. A strukturális alapok segítségével a négy, korábban 
kohéziós országnak nevezett tagállamban – Írországban, Görögországban, Portugáliában és 
Spanyolországban – jelentős növekedés következett be. Az EU kohéziós politikájának 
kedvező hatása mindenképpen figyelemre méltó. 

A regionális egyenlőtlenségek azonban a 25 tagú Európai Unióban sokkal szembeötlőbbek,
mint a 15 tagú unióban voltak, ami sürgetővé teszi, hogy komoly intézkedések szülessenek a 
különbségek csökkentése érdekében. Figyelembe véve, hogy milyen alacsony szintről 
indultak, már történt lényeges gazdasági fejlődés a 2004-ben csatlakozó tagállamokban. 
Nehézségeik sokszor nagyrészt közigazgatási hiányosságokból fakadnak. A gazdasági 
növekedés sokszor bizonyos térségekben koncentrálódik. Különösen jól megfigyelhető ez a 
tendencia a közép- és kelet-európai országok fővárosai körüli, gyorsan növekvő régiókban. A 
városi növekedés és a vele járó növekvő versenyképesség többféleképpen serkentheti a 
környező, vidéki közösségek fejlődését is. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, hogy 
bizonyos régiókban még mindig nem tapasztalható növekedés. Az Eurostat közelmúltban 
közzétett adatai szerint széles szakadék mutatkozik az Európai Unió leggazdagabb és 
legszegényebb régiói között, és a legszegényebb régiók többnyire az újonnan csatlakozó
közép- és kelet-európai országokban találhatók. 

Egy főre eső regionális GDP az EU 25 tagállamában, 2003-ban
(vásárlóerő-egységben (PPS), EU25=100)

A tíz leggazdagabb A tíz legszegényebb

1 Inner London (UK) 278 1 Lubelskie (PL) 33
2 Bruxelles-Capitale (BE) 238 2 Podkarpackie (PL) 33
3 Luxembourg 234 3 Podlaskie (PL) 36
4 Hamburg (DE) 184 4 Świętokrzyskie (PL) 37
5 Île de France (FR) 173 5 Warmińsko-Mazurskie (PL) 37
6 Wien (AT) 171 6 Opolskie (PL) 37
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
165 7 Észak Magyarország (HU) 38

8 Provincia Autonoma Bolzano (IT) 160 8 Východné Slovensko (SK) 39
9 Oberbayern (DE) 158 9 Észak-Alföld (HU) 39

10 Stockholm (SE) 158 10 Dél-Alföld (HU) 40

E kezdeményezési jelentéstervezet célja, hogy felhívja a figyelmet néhány alapelvre, amelyet
az Európai Uniónak és a tagállamoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy növelni tudják az EU 
kohéziós politikájának hatékonyságát. A hangsúlyt a régiók közötti szakadék áthidalására kell 
helyezni. Vannak rendelkezésre álló támogatások, amelyeket mindenképpen hatékonyan kell 
felhasználni.



DT\643161HU.doc 3/6 PE 382.390v01-00

külső fordítás

HU

A legszegényebb régiók növekedési üteme fokozásának előfeltétele az Európai Unión belüli, 
hosszú távon fennálló magas életszínvonal megteremtésének. Az európai régiók 
konvergenciája tehát létfontosságú az Európai Unió jövőbeni globális versenyképessége és 
ereje szempontjából. Fennáll a veszélye, hogy ezek a politikák a jövőben még több pénzt 
emésztenek majd fel, ha a nehézségekkel küzdő régiók továbbra is elmaradnak a fejlett régiók 
mögött. 

● Az EU kohéziós politikájának meg kell értenie a leginkább lemaradó régiók pontos 
szükségleteit, és megfelelő módszereket kell kidolgoznia a fejlődés fokozása 
érdekében.

Alapvető fontossággal bír az adott régió legfőbb szükségleteinek meghatározása, és a 
támogatások megfelelő szintre történő összpontosítása. A kohéziós országok részére létre kell 
hozni a beruházások „hátterét”. Nincs ellentmondás a versenyképesség és a kohézió célja 
közt; a legfontosabb dolog azonban annak megértése, hogy a szegény területek felemelése 
elősegíti a növekedést. A versenyképesség bizonyos szintjének eléréséhez a szegény 
régióknak szükségük van, például, az alapvető infrastruktúra, a humán-erőforrások, valamint 
a KKV-k fejlettségére. További befektetésekre van tehát szükség az alapvető politikák 
területén.

● Jellemző probléma, hogy a régióknak gondot okoz a támogatásokhoz való 
hozzáférés. A hatóságoknak gyakran nincs meg a kellő gyakorlata, vagy nem állnak 
rendelkezésére a kellő források, hogy meg tudjanak felelni a kohéziós politika 
bonyolult követelményeinek, ennél fogva képtelenek lehívni a támogatásokat, 
amelyekre elvileg jogosultak lennének.

Ez égető problémának látszik mind az új tagállamok, mind a csatlakozásra váró országok 
esetében. 

A reál GDP növekedési üteme 
A GDP volumen növekedési üteme – százalékos változás az előző évhez képest
(2006, valamint előrejelzés 2007-re és 2008-ra)

 1997    -98     -99     -00      -01   -02     -03    -04    -05    -06   -07   -08
Bulgária -5.4 3.9 2.3 5.4 4.1 4.9 4.5 5.6 5.5 6.0 6.0 6.2
Románia -1.2 2.1 5.7 5.1 5.2 8.4 4.1 7.2 5.8 5.6
EU25 2.7 3.0 3.0 3.9 2.0 1.2 1.3 2.3 1.7 2.8 2.4 2.4
EU15 2.6 2.9 3.0 3.9 1.9 1.1 1.1 2.2 1.5 2.6 2.2 2.3

Ahogy az a táblázatból is kiderül, az EU-hoz 2007-ben csatlakozó két ország, Bulgária és 
Románia jelentős növekedési potenciállal bír. Ahhoz, hogy ez a fejlődés a lehető legnagyobb 
mértékben végbemehessen, a közigazgatási szerveknek és az intézményeknek megfelelően
kell működniük. Az előcsatlakozási támogatások megfigyelése során született néhány 
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általános tapasztalat, és nagy hangsúlyt kapott az intézmények kapacitásának kérdése, amely a 
humán erőforrások fejlesztése mellett a legfontosabb előfeltétele a programok és projektek 
sikeres megvalósításának. Általános tapasztalat, hogy a különböző programok számos 
intézményi, vezetési és közigazgatási hiányosságot fedtek fel a fogadói oldalon, olyan 
hiányosságokat, amelyeket talán még nem sikerült teljes mértékben kiküszöbölni, de 
amelyeket mihamarabb orvosolni kell, hogy a támogatásokat a megfelelő módon le tudják
hívni, és fel tudják használni.

A koordinációnak minden szinten – politikai, technikai és igazgatási szinten is – jól kell 
működnie a támogatások megfelelő kezelése érdekében. Ez súlyos probléma a legutóbb 
csatlakozott tagállamoknál is, amely megoldásáért még sokat kell tenni. Alapvető 
fontossággal bírnak az EU, a tagállamok, a régiók és a helyi érintettek közötti egyeztetések és 
párbeszédek, amelyekből az irányítás semmilyen területe nem maradhat ki. A kohéziós 
politika nem csupán a gazdasági támogatást jelenti, hanem a partnerséget is. A felemelő 
hatás fokozása érdekében nem csak egy szinten van szükség cselekvésre és együttműködésre; 
az információ megfelelő áramlása és a partnerség is különösen fontos. 

• Létre kell hozni azt a keretet, amely a gyakorlatban is megvalósítja az 
együttműködést, illetve szükség van a tapasztalatcserére is; ennek 
eredményeképpen létrejöhet az a kultúra és normarendszer, amely lényeges a 
rendeletek és szabályok alkalmazásához szükséges adminisztratív kapacitás 
növeléséhez.

Lényeges, hogy a támogatások beosztása és a tőke elérhetővé tétele érdekében jobban 
kihasználjuk a magántőke bevonásával megvalósuló beruházásokban (Public-Private 
Partnership) rejlő lehetőségeket. Szabályozni kell a PPP-k végrehajtását, és csökkenteni kell 
az előttük álló akadályokat. Az új tagállamokban hiányoznak a bevált gyakorlatok. A Jaspers, 
Jeremie és Jessica programok kiválóan alkalmasak a KKV-k regionális szintű segítésére, de 
sokkal többet kell tenni az információáramlás terén, valamint növelni kell a szegény 
régiókban érezhető hasznukat és hatékonyságukat. Lengyelországban, például, alig ismerik 
ezeket az eszközöket. 

• Külön erőfeszítéseket kell tenni annak meghatározása érdekében, hogy milyen 
mértékben ismerik az új tagállamok a Jaspers, Jeremie és Jessica
programokat. 

• Az addicionalitás elvét még inkább hangsúlyozni kell. A magántőke bevonása 
kulcsfontosságú szempont; ebben rejlik a kiegészítő beruházások 
fellendítésének lehetősége. A pénzügyi támogatásokat átláthatóan kell 
elkölteni, hogy azok minden bizonnyal elérjenek az eredeti célokhoz. 
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A partnerség szoros kapcsolatban áll az innovációval, amely kulcsszerepet játszik a gazdasági 
fejlődésben. Az EU kohéziós politikája valójában az Európai Unió innovációs kapacitásának 
növelését célozza, és ezért lényeges, hogy ez a célkitűzés ne hagyja figyelmen kívül a 
legszegényebb régiókat sem.

• Élénk vállalkozó szellemre van szükség, amely kiterjed minden egyénre. 
Különösen ösztönözni kell ezt a nők és a fiatalok körében. Az innováció 
előmozdítása szempontjából különösen fontos az uniós országokon belüli 
szabályok és rendeletek minőségének javítása, mivel ezek esetenként 
gátolhatják a gazdaság fontos szektoraiban zajló innovációs folyamatokat. A 
legszegényebb régiók ebben a tekintetben még sérülékenyebbek. 

A példák azt mutatják, hogy az új tagállamoknak nincs elegendő kapacitásuk a támogatások 
hasznosítására. Javítani kell a közigazgatás minőségét, hogy a támogatásban részesülő 
régiók képesek legyenek felhasználni és hasznosítani a támogatásokat. Elengedhetetlen a 
technikai segítségnyújtás, különösen az új projektek előkészítése során. Szükség van a 
minőségre, mind az országokon kívülről jövő szaktudás formájában, mind az országokon 
belül, abban a tekintetben, hogy tudják, mit kell keresniük, hogy képesek legyenek felmérni a 
szükségleteket, és hogy alkalmazzanak minőségellenőrzést. A végrehajtott projekteknek 
fenntarthatónak kell lenniük, és a fenntarthatósági szempontokat alaposan meg kell vizsgálni, 
és azokról véleménycserék és szakértők cseréje során tájékoztatni kell a hatóságokat.

• A már megvalósult intézkedések fenntarthatósága lényeges szempont, ezért 
szükség van ezzel kapcsolatos további mutatókra. Ennélfogva szükség van a 
már megvalósult projektek fenntarthatóságának naprakész értékelésére.

• Az alapok egy részét az előkészítés, az ellenőrzés, az értékelés és a szakértők 
finanszírozására lehetne költeni. Ez a támogatás, ha megfelelően kerül 
felhasználásra, nagy előrelépést jelenthet, különösen a bonyolult közigazgatási 
rendszerrel bíró országokban.

Lényeges, hogy a támogatások gyorsan eljussanak az azokra jogosult régiókba. 
Előfordul, hogy túl hosszú időbe telik, mire a támogatás elér a kedvezményezettekhez; 
minden fél számára komoly feladatot jelent a támogatások megfelelő mozgósítása.

Nehéz elkerülni a strukturális alapok bonyolult felhasználását, mivel három szabályozási 
szintet is figyelembe kell venni: közösségi szabályozás, nemzeti keretek és regionális szintű 
gyakorlatok. Az egyszerűsítés ennél fogva mindhárom szinten megoldandó feladat annak 
érdekében, hogy elkerülhetők legyenek az utólagos értelmezések, és könnyebbé váljon a 
programok kivitelezése. 

A politikák – mind az európai, mind a nemzeti politikák – közötti összhang megelőzheti az 



PE 382.390v01-00 6/6 DT\643161HU.doc

külső fordítás

HU

esetleges torzító hatásokat. A politikáknak ki kell egészíteniük egymást, és nem működhetnek 
egymás ellenében. Ha például a fejlesztési politikák más európai politikák hasznát élvező 
országok vagy régiók területén összpontosulnak, gyengülhet a hatásuk. A fejlesztés egyik fő 
célja a társadalmi és környezetvédelmi dimenziók biztosítása, így e szempontok szem előtt
tartását elő kell segíteni.

• A politikák között kialakuló esetleges torzító hatások következményeit 
figyelembe kell venni, és a közösségi költségvetés 2009-es félidős 
értékelésekor, valamint a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló negyedik 
jelentésben meg kell vizsgálni.

Feltétlenül mobilizálni kell minden érdekelt felet. A kohézió megerősítéséhez minden egyén 
bevonása és aktív részvétele szükséges. Különösen aggasztó a bizonyos társadalmi 
csoportokban megfigyelhető tartós munkanélküliség, mivel e csoportokat viszonylag kis 
mértékben érinti a gazdaság általános fejlődése. 

A fogyatékkal élők integrálása az Európai Unión belüli megfelelő életszínvonal elérésének
előfeltétele. Az unión belüli kohéziót segíti továbbá a férfiak és nők közötti egyenlőség,
valamint a nők munkaerő-piaci részvételét is támogatni kell. Még mindig tapasztalható 
különbség a nők és férfiak fizetése terén; ez visszaveti a gazdaság növekedését. A nemek 
közötti különbségeknek szentelt figyelem minőségében javítani fogja a kohéziós politikák 
végrehajtásának hatékonyságát; a folyamatban részt vevő alkalmazottaknak minden szinten 
tisztában kell lenniük ezzel, és az eddigieknél többet kell tenniük ebben a tekintetben.

• Az arra vonatkozó ismereteket, hogyan kell a nemek kérdését a programok és 
projektek végrehajtása és értékelése során alkalmazni, alaposabban ki kell 
dolgozni, jobban felhasználva a már meglévő elemzéseket és tanulmányokat. A 
már felvetett kérdések gyakorlati megvalósítása még javítható, így például 
biztosítani kell a finanszírozásban a nemek közötti egyenlőséget (például, 
elegendő-e a költségvetés a nemek közötti egyenlőség érdekében tett 
intézkedések finanszírozására), tudatosítani kell a szociális partnerekben és az 
érintett szereplőkben a nemek közötti egyenlőség szempontjait, valamint meg
kell bizonyosodni afelől, hogy szakértelemmel kezelik-e a nemek közötti 
egyenlőség kérdését. A nemek kérdésének intelligens megközelítése, és 
ugyanakkor a férfiak és nők sztereotípiák szerinti kezelésének elkerülése 
nélkülözhetetlen a kohéziós politika hatékonyabbá tételében.

A stratégiák végrehajtása során lényeges a kiegyensúlyozott és régióspecifikus fejlesztési 
megközelítés alkalmazása, hogy az európai fejlesztési politikák valóban fenntartható fejlődési 
stratégiákká, és ne csupán a jövedelemtámogatási eszközökké váljanak. 


