
DT\731492HU.doc PE409.455v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

27.6.2008

MUNKADOKUMENTUM
a regionális politika terén alkalmazott bevált gyakorlatokról és a strukturális 
alapok felhasználásának akadályairól

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Constanze Angela Krehl

Adlib Express Watermark



PE409.455v01-00 2/3 DT\731492HU.doc

HU

A regionális és strukturális politika a legjelentősebb politikai területek közé tartozik az 
Európai Unióban. Mégpedig nem csupán a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat illetően, 
hanem mindenekelőtt az Európai Unió társadalmi, gazdasági és területi kohéziója és az 
összesen 268 régió fejlődése tekintetében fennálló jelentőségük miatt.

A régiók sokhelyütt nagyon hasonló kihívások előtt állnak az Európai Unióban. Így a 
régióknak meg kell birkózniuk a globalizációval és az ahhoz kapcsolódó felgyorsult gazdasági 
szerkezetátalakítással, a kereskedelmi kapcsolatok megnyitásával, a technológiai forradalom 
következményeivel, a tudásalapú gazdaság fejlődésével, a demográfiai változással és a 
növekvő mértékű bevándorlással.

Bár az EU strukturális politikájának célja, hogy támogassa a régiókat a kihívások 
leküzdésében, a támogatások potenciális kérelmezői jelentős akadályokkal szembesülnek az 
Európai Unió strukturális forrásainak felhasználását illetően. Többek között a nagy 
bürokratikus akadályokról, a túlságosan kiterjedt és nehezen érthető szabályozási keretről, az 
átláthatatlan társfinanszírozási szabályokról, a projektgazdák közötti tapasztalatcsere csekély 
lehetőségéről, valamint a régiók közötti koordináció halvány lehetőségeiről van itt szó.

Ezen akadályok áthidalásának egyik útja a bevált gyakorlatok régiók közötti cseréjére 
irányuló célzott megközelítés lehet, hogy a regionális szereplők alapul vehessék egymás 
tapasztalatait. Ebben áll e jelentés célja. Természetesen ezzel összefüggésben szervezeti és 
tartalmi kérdések is felmerülnek. Ezek közül az egyik legfontosabb annak tisztázása, mi 
minősül bevált gyakorlatnak. Bár magát a fogalmat gyakran és számos területen használják, 
mégis hiányzik annak világos és egyértelmű meghatározása. 

Mindazonáltal az Európai Unió regionális és strukturális politikája terén felállíthatók olyan 
meghatározott mutatók, amelyek segítségével azonosíthatók a bevált gyakorlatok. Erre az 
előadó a következő elemeket javasolja: 

 a projekt minősége

 a partnerség elvének garantálása

 az intézkedés fenntarthatósága

 az esélyegyenlőség tiszteletben tartása

 a projekt innovatív jellege

 a források felhasználásának hatékonysága és

 a projekt eljutása annak végrehajtásáig

 a projekt átültethetősége abban az értelemben, hogy azt az Európai Unió más 

régióiban is megvalósíthassák. 

. 
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Az EU kohéziós politikájának tartalmi sokrétűségét szem előtt tartva a jelentés mindemellett 
néhány kiemelt területre fog összpontosítani. Ezek a következők:

 kutatás és fejlesztés/innováció

 környezetvédelem – éghajlatvédelem – fenntartható energiapolitika

 értékes munkahelyek létrehozása

 egész életen át tartó tanulás

 integrált településfejlesztés 

 demográfiai fejlődés

 határokon átnyúló együttműködés

 a köz- és magánszféra közötti partnerségek

A régiók projektjei alapján a fent említett tényezőkön túlmenően a bevált gyakorlatok 
azonosítása céljából ki kell jelölni a kiemelt témákhoz igazított sajátos tényezőket is. 

E tartalmi elemek mellett a jelentés szervezeti kérdésekkel is foglalkozik. Különösen azon 
eszközök és intézkedések tekintetében, amelyekkel a regionális szereplők között 
kicserélhetők, illetve egymás számára hozzáférhetővé tehetők az azonosított bevált 
gyakorlatok.

A regionális politika terén alkalmazott bevált gyakorlatokról és a strukturális alapok 
felhasználásának akadályairól szóló jelentés következtetéseket és ajánlásokat fogalmaz meg 
az Európai Bizottság részére. 
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