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A kormányzás szükséglete a fenntartható fejlődés előmozdítása szempontjából

A regionális fejlesztés sikere érdekében nem elegendő egyetérteni a „mit tegyünk” 
kérdésében, hanem elsősorban is létre kell hozni a „miképpen tegyük” mechanizmusait, azaz a 
kormányzás rendszerét.
A regionális és települési szintű politikáknak integrált fejlesztési stratégia részét kell 
képezniük. Olyan mechanizmusokat kell kialakítani, amelyek révén elkerülhető, hogy a 
különböző politikák egymást akadályozzák. A fenntartható fejlődés előmozdítása csakis a 
kormányzás javításának útján képzelhető el.
Az Európai Parlament Tematikus Osztályának felkérésére készült tanulmány – „Kormányzás 
és partnerség a regionális politikában” – rámutatott a partnerség elvének alkalmazása során 
jelentkező különbségekre és nehézségekre. Ugyanis nem létezik egyféle partnerségi modell, 
hanem csak 27 különböző alkalmazása az egyes tagállamok intézményi jellemzőinek 
függvényében. A sikeres partnerség ugyan induláskor bizonyos mértékű befektetést igényel, 
de ez a későbbiekben az idő, a pénz és a hatékonyság szempontjából kamatostul megtérül.
A regionális fejlesztés megtervezése és kialakítása a gyakorlatban gyakran az igazgatási és 
politikai szféra vagy intézmények közötti mesterséges megosztottságba ütközik. A szerkezeti 
kialakítás egyre kevésbé felel meg a polgárok szükségleteinek a mindinkább kölcsönös 
függéseken alapuló világban.
Íme néhány példa olyan patthelyzetekre, amelyekre a kormányzásnak megoldást kell találnia:

 A közszféra szervezeteinek (az Európai Uniónak, az államnak, a régiónak, a 
településeknek stb.) megvannak a maguk hatáskörei, költségvetésük, stratégiai céljaik és 
menetrendjük. Hogyan lehet a közös kérdésekben koherenciát kialakítani közöttük?

 Külön ágazati politikák működnek minden egyes szinten: a közlekedésben, az 
oktatásban, szociális és kulturális területen, a lakás- és energiaügyekben stb. Vajon a 
döntéshozók tekintetbe veszik-e a más politikákra gyakorolt hatásokat?

 Ugyanazon a területen (pl. település vagy régió) az ERFA-ra (az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra) vonatkozó európai rendeletek az integrált megközelítést részesítik 
előnyben. Vajon ez a gyakorlatban is így van? Mi a helyzet az olyan többi európai 
alapok felhasználásával, mint: az EMVA – ESZA – 7. kutatási-fejlesztési keretprogram 
(KFKP) ugyanazon a területen?

 Az egyes intézmények szervei (ideértve az Európai Bizottság főigazgatóságait, az 
önkormányzati hivatalokat, a minisztériumokat és a regionális önkormányzatok szerveit 
is) miféle munkamódszereket alkalmaznak rendszeresen a transzverzális működés 
területén?

 Az Európai Unió egyes tagállamaiban a regionális és helyi kérdések megfelelőbb 
kezelése érdekében teljessé kell tenni a decentralizációt.

Az integrált megközelítés fogalmától a kormányzás eszközéig

Az integrált megközelítés fogalma – azaz valamennyi területi, gazdasági és szociális kihatású 
politika mélyebb integrációja – egyre inkább előtérbe kerül az európai jogalkotásban. A 
fogalom abból az igényből született, hogy véget vessenek a széttagoltságnak.
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Ma már annyira szükséges fogalomnak tekintik, hogy az európai intézményektől származó – s 
különösen a kohéziós politikára vonatkozó – számos szövegben fellelhető. Olyan központi 
elemmé vált, amelyre az európai politikák hatékonyabbá tétele érdekében van szükség. De 
hogyan valósítható meg az átmenet a fogalomtól a gyakorlati alkalmazásig?
Ha az integrált megközelítést úgy fogjuk fel, mint az ugyanazon projekthez kapcsolódó 
tematikus különbségek figyelembevételének szükségességét, akkor a kormányzás az 
ennek megvalósítására törekvő mechanizmussal azonos. A kormányzás az 
együttműködés és a döntéshozatal módjainak kialakítását jelenti
 ugyanazon kérdéskör tekintetében
 különböző köz- és magánszereplők között
 különböző területi egységek között
 különböző közpolitikák között.

A kormányzás operativitásának megteremtése céljából a projektmenedzsment eszközeire 
van szükség. A projektmenedzsment gyakran igen egyszerű szabályokon alapul. Ez az –
elsősorban a vállalakozási szférából származó – eszköz nem csak azt teszi lehetővé egy 
vállalkozás számára, hogy az egyre összetettebb környezetben új terméket hozzon létre, 
hanem arra is alkalmas, hogy lehetővé tegye a strukturális alapok által finanszírozott 
projektek sikerre vitelét. Ennek az eszköznek a segítségével megszervezhető a különböző 
résztvevő szereplők közötti kölcsönhatás, azaz operatívvá teszi az integrált megközelítést.

Az Európai Unió már alkalmazza a kormányzás új formáit

Például: 

 A közösségi kezdeményezések – így az URBAN I és II a városnegyedekben, a 
LEADER pedig a vidéki területeken – során bebizonyosodott, hogy a rendszer 
hatékonyan működik.

 Az Európai Bizottság 12 főigazgatóság részvételével és a REGIO Főigazgatóság 
koordinálásával „task force”-t hozott létre a városügyi kérdések kezelésére.

 Az URBACT-nak köszönhetően megszaporodott azoknak a hálózatoknak a száma, 
amelyek a projektmenedzsmentre támaszkodó kormányzást alkalmazzák. 2008 májusa 
óta hét hálózat foglalkozik kifejezetten a kormányzással.

 A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelet 11. cikkében felszólít a partnerség 
elvének alkalmazására, azaz a civil társadalommal és a társadalmi-gazdasági 
szereplőkkel való konzultációra és az operatív programok tervezésébe és 
megvalósításába történő bevonásukra.

 A tagállamok megegyeztek a Területi Agendában, abban a stratégiai dokumentumban, 
amelynek célja a nemzeti és európai politikák területi dimenziójának figyelembevétele. 
A Területi Agenda megvalósítását célzó első program fellépései között több, kizárólag a 
területi kormányzás többszintű erősítését szolgáló tevékenység szerepel. A közpolitikák 
területi hatásainak jobb figyelembevétele és irányítása érdekében feltétlenül szükség van 
a különböző területi egységek közötti interakció optimalizálására.
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 A Határokon Átnyúló Európai Együttműködési Csoportok (EGCT) létrehozása (ennek 
első példája a Lille-Tournai-Courtrai Eurométropole volt 2008 januárjában) magában 
foglalja az új kormányzási módszerek használatát.

 A 7. KFKP keretében (Fellépések támogatása) az Európai Bizottság létrehozta a 
SOCIAL POLIS-t , a városok szociális kohéziójával foglalkozó szociális platformot.

 A területi kohézióról szóló, nemsokára megjelenő zöld könyvében az Európai Bizottság 
foglalkozik majd a kormányzással.

 Végezetül a Lisszaboni Szerződés területi kohézióról szóló része szintén felszólít arra, 
hogy a kormányzás kérdése kapjon külön figyelmet.

JAVASLATOK

Bevezetés
A kormányzás új módszerei nem helyettesítik a hatáskörökkel és költségvetéssel rendelkező 
(európai, nemzeti, regionális és helyi) közintézményeket, hanem lehetőséget biztosítanak 
nekik arra, hogy saját politikáikat az ugyanazon kérdéskörben érdekelt valamennyi (köz- és 
magán) szereplővel koherenciában valósíthassák meg.

Ezért ezentúl ki kell választani és alkalmazni kell azokat a fellépéseket, amelyeknek 
segítségével minőségileg és mennyiségileg kifejleszthetők a kormányzás új módszerei.

Kormányzás és európai alapok
 Hogyan javítható a kormányzás a strukturális alapok végrehajtásában ahhoz, hogy a 

2007-2013 közötti operatív programok a lehető leghatékonyabban működjenek?

 Az Európai Bizottság milyen kormányzási intézkedéseket kezdeményezhet a 
különböző közösségi alapok (strukturális alapok, KFKP, EMVA, EHA stb.) 
együttműködése érdekében?

 A 2013 utáni kohéziós politikát tekintve össze kell-e majd vonni a kohéziós alapot 
és az EMVA-t a többi alappal?

 2014 után a rendeletekben kötelező feltételként kell-e megszabni az integrált 
megközelítést és a kormányzás eszközeinek használatát az európai alapok 
igénybevételéhez (a szubszidiaritás tiszteletben tartásával)?

Javaslatok a kormányzás fejlesztésére a közintézményeken belüli

 Az Európai Bizottság képes-e kidolgozni iránymutatásokat a tagállamok intézményi 
kereteit tiszteletben tartó kormányzás megvalósítására?

 Meg kell-e pontosabban határozni a regionális hatóságok felelősségi körét a 
Lisszaboni Szerződés 274. cikke tekintetében, amely a programok megvalósításának 
felelősségét decentralizálja és regionális szintre utalja?



DT\727694HU.doc 5/6 PE407.823v01-00

Külső fordítás

HU

 Létre kell-e hozni a területi fejlesztés kérdéseivel foglalkozó formális Miniszteri 
Tanácsot a kohéziós politika és a területi dimenzió erősítése céljából?

 Az Európai Bizottság, a tagállamok és a regionális és helyi hatóságok miképpen 
ösztönözhetik a valós kormányzás kifejlesztését a vidék-város rendszert és a 
városkörnyéket érintő projektek kérdésében?

 Az európai intézmények hogyan mozdíthatják elő az Európai Területi Együttműködési 
Csoportoknak (EGCT) a határokon átnyúló kormányzás eszközeiként történő 
felhasználását, és milyen eszközökkel biztosítható a sikerük?

 Hogyan segíthető elő a 2007. november 23-i azori-szigeteki Tanács alkalmával 
létrehozott Területi Agenda megvalósítását célzó első program kormányzásával 
összefüggő fellépések végrehajtása?

 Miképpen kell módosítani az Európai Parlament eljárási szabályzatát annak érdekében, 
hogy – ideiglenes csoport megbízásával (például a pénzügyi perspektívákkal foglalkozó 
ideiglenes bizottság mintájára) – lehetővé váljon a transzverzális munka a több 
parlamenti bizottságot is érintő kérdésekben?

Az új kormányzási módszerek eredményességének mutatói és mérőeszközei
 Az Európai Bizottság hogyan fejleszthet ki – a résztvevő szereplőkkel 

együttműködésben – a kormányzás megvalósulásának mérésére alkalmas mutatókat?

 Hogyan alkalmazható az ORATE elnevezésű új program a kormányzás mutatóinak 
feldolgozására?

 Az EU francia elnöksége idején közzéteszik a „fenntartható város” címke ötletét, 
amelybe beletartozik a fenntartható városokra vonatkozó referenciakeret megalkotása is. 
Hogyan érhető el, hogy a kormányzás dimenziója is beletartozzék a fenntartható város 
fogalmába, vagyis a fenntartható városokra vonatkozó referenciakeretbe is?

 Hogyan alkalmazható a partnerség elve az értékelés fázisában? 

 Az utólagos ellenőrzés mennyiben összpontosíthat az eddigieknél jobban a projektek 
hatásaira?

 A partnerségi elv alkalmazásának keretében milyen mechanizmusok képzelhetők el a 
partnerek minőségi szempontú kiválasztása érdekében?

 Az utólagos értékelés mennyiben összpontosíthat az eddigieknél jobban a projektek 
minőségi elemeire?

 Hogyan lehet már a projektek megvalósításának fázisában elősegíteni kötelező 
hatásvizsgálati eljárások beépítését?

Magyarázni – meggyőzni – képezni – terjeszteni a kormányzás helyes gyakorlatait
 Milyen fellépések képzelhetők el a kormányzással összefüggő helyes gyakorlatok 

terjesztésének elősegítése érdekében?



PE407.823v01-00 6/6 DT\727694HU.doc

Külső fordítás

HU

 A meglévő európai hálózatok mennyiben lehetnek képesek a kormányzást érintő 
tevékenységük fejlesztésére és ezzel hozzájárulni ahhoz, hogy a kormányzási módszerek 
operatívabbá váljanak?

 Hogyan lehet a városokat és régiókat összekötő számos hálózatot felhasználni a 
projektmenedzsmentet érintő ismeretek terjesztésére?

 Hogyan lehet a választott képviselőket és a hivatalok tisztviselőit ösztönözni arra, hogy 
a technikai segítségnyújtást szolgáló pénzügyi eszközöket használják fel a 
kormányzásra, nevezetesen a projektmenedzsmentre való képzés céljaira?

 Juttatható-e strukturáltabb szerep az egyetemeknek és más felső- vagy szakoktatási 
intézményeknek a kormányzás fejlesztésében?

 Milyen szerepet játszhat a Régiók Bizottsága a kormányzás új módszereinek
előmozdításában?
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