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A STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS ALAPOK: SZOLIDARITÁSI POLITIKA1 
 
Miért?   
 
A regionális politika a gyakorlatba ülteti át az Európai Unióról szóló szerződés preambulumában 
leírt, európai népek közötti szolidaritást. Segít elérni a szerződésben meghatározott alapvető 
célokat: az EU gazdasági és társadalmi kohéziójának megerősítését a régiók közötti fejlődési 
egyenlőtlenségek csökkentésével. Ez jelentős hatással van a régiók versenyképességére és 
lakóinak életkörülményeire, főként több éves fejlesztési programok társfinanszírozása révén. Az 
Unió valamennyi tagállama számára lehetővé kell tennie, hogy az egységes piac lehetőségeit 
teljes mértékben kihasználják és hozzájáruljanak a gazdasági és monetáris unió (EMU) sikeréhez.  
 
  
Hogyan? 
 
A programokat négy strukturális és a kohéziós alap támogatja:  
 
 az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) az infrastruktúrákat és a fejlesztéseket, a 

munkahelyek és a kis- és középvállalkozások (KKVk) megteremtését,  
 az Európai Szociális Alap (ESZA) a képzéseket, a társadalmi integrációt és a foglalkoztatást, 
 az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA, Orientációs szektor) a 

vidékfejlesztést és a gazdaságok segítését, valamint   
 a Halászati Pénzügyi Orientációs eszköz (HOPE) a halászati szektor átalakítását támogatja.   

 
A kohéziós alap támogatja a környezetvédelmi és közlekedési projekteket a legkevésbé 
prosperáló tagállamokban.  
 
A strukturális alapok és a kohéziós alap támogatást biztosít; az Európai Beruházási Bank 
kölcsönöket nyújt.  
 
A kohéziós alap intézi a nagyobb közlekedési – környezetvédelmi vonatkozású projektek 
közvetlen pénzügyi támogatását.  
 
A strukturális alapok  finanszírozza azokat a programokat, melyek a fejlesztést szolgáló 
intézkedéseket biztosítják. A fejlesztési programokat a tagállamok dolgozzák ki, a regionális és 
helyi hatóságokkal, valamint az illetékes társadalmi és gazdasági partnerekkel együttműködve.  
 
Prioritások: 
 
 
A strukturális alapok három fő célkitűzésre koncentrálnak:  
 
 a fejlődésben lemaradt régiók felzárkóztatása (1. célkitűzés),  

                                                 
1 1 Az információk az Inforegio honlapról származnak. Európai Bizottság. Regionális Politikai Főigazgatóság. 
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 ipari, városi és vidéki zónák, vagy halászattól függő zónák társadalmi-gazdasági átalakítása 
(2. célkitűzés), valamint  
 a képzési- és munkalehetőségek javítása (3. célkitűzés), (az 1. célkitűzés régiós programjai 

már tartalmaznak ilyen jellegű intézkedéseket).  
 
Segítséget nyújt négy közösségi kezdeményezés is, melyek ösztönzik a határokon átnyúló, 
nemzetek közötti és régiók közötti együttműködést az EU egész területén (INTERREG III), a 
válságos helyzetben levő városok és környékek újjáépítését (URBAN II), a munkaerő-piaci 
egyenlőséget (EQUAL), valamint a vidékfejlesztést (LEADER+).  
 
Végül pedig, az innovatív tevékenységek támogatják a kísérleti regionális programokat.   
 
 
Finanszírozás: 
A strukturális alapok az EU költségvetésének mintegy egyharmadát képezik. A 2000-től 2006-ig 
terjedő időszakra az EU 15-re juttatásuk 195 milliárd euró, plusz 15 milliárd az új tagállamokra 
a 2004 és 2006 közötti időszakra.  
 
A kohéziós alap 25, 6 milliárd eurót kap az EU 25-re.   
 
Az európai támogatás kiegészíti a tagállamok nyújtotta segítséget. A közösségi finanszírozás az 
összes költség 25-85%-a között változik. Legmagasabb azokban a régiókban, ahol az állami 
szektor nem tudja egyedül vállalni a fejlesztés terheit.  Az állami szektor támogatását kiegészíti a 
magánszektor finanszírozása.  
 
A program meghatározása 
 
A programokat az Európai Bizottság és a nemzeti, valamint regionális hatóságok dolgozzák ki a 
Bizottság útmutatásai és a tagállamok prioritásai alapján. A tagállamok választják ki a konkrét 
projekteket és felelősek azok végrehajtásáért. Az európai finanszírozás kiegészíti a régióknak és 
lakosaiknak nyújtott nemzeti támogatást, főként a több éves fejlesztési programok társ- 
finanszírozásával.  
 
A jövő: 
 
A 2007 és 2013 közötti időszakra a Bizottság javaslata az, hogy a prioritásait három címszó alatt 
tömöríti. Az indítványozott teljes költségvetés mintegy 336 milliárd euró.  
 
 Konvergencia: a cél a növekedés és a foglalkoztatottság ösztönzése a kevésbé fejlett 

régiókban (elsősorban az új tagállamokban), amelyek továbbra is a kohéziós alapból 
részesednek.  
 Versenyképesség: a cél a változások előrejelzése az EU többi részén. Ez tartalmaz regionális 

összetevőt, melyre minden tagállam kiválasztja majd a segélyezett zónákat, valamint egy 
nemzeti összetevőt, amely az európai foglalkoztatási stratégián alapul.  
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 Együttműködés: az INTERREG által szerzett tapasztalatból merít, hogy ösztönözze a 
harmonikus fejlesztést az EU egész területén.  

 
 
 
Az Európai Parlament szerepe  
 
A Parlament új jogköreit az alábbi területen hasznosította:  
 Az Egységes Európai Okmány bevezette az együttműködést a Tanáccsal a strukturális 

alapokat szabályozó döntések végrehajtásánál;  
 A Maastrichti Szerződés bevezette a hozzájárulási eljárást az általános rendeletekről szóló 

döntéseknél;   
 az Amszterdami Szerződés bevezette az együttdöntést a Tanáccsal az intézkedések 

végrehajtásánál.  
 a Nizzai Szerződés előrejelzi, hogy 2007. január 1-től a Tanács az általános rendeletekről 

minősített többségi szavazással dönt.  
 
A Bizottságban 1993-ban elfogadott és 1999-ben kiegészített magatartási kódex megköveteli, 
hogy a Parlament rendszeresen tájékoztatást kapjon az Alap tevékenységéről. Az 1999-es 
átalakítás értelmében a Parlamentnek sikerült fenntartania az URBAN programot, mint a 
Közösség egyik kezdeményezését.   
 

TERMINOLÓGIA 
 
Az EU regionális politikája: Jogalap: az Európai Közösséget létrehozó szerződés 2. és 3. cikke. 
 Az EU regionális politikája a szolidaritásról szól: célja, hogy közösségi szinten támogassa a 

leghátrányosabb helyzetben levő régiókat, és ezzel segítsen leküzdeni hátrányaikat. A 
regionális politika kézzelfogható is: eredményeit láthatják Európa polgárai, akik maguk is 
élvezhetik a közvetlen támogatást olyan formában, hogy segítséget kapnak az álláskeresésben 
és a megváltozott munkaerőpiachoz való alkalmazkodásban, különösképpen a képzéseken 
keresztül.  

 
 Kohéziós politika: Jogalap: az EK Szerződés 158-162. cikkek  XVII. cím2. A fejlődésben 

levő egyenlőtlenségek korrigálása a gazdasági és társadalmi tényezők meghatározásával. A 
szegényebb régióknak rendelkezésre bocsátja mindazokat a forrásokat, amelyek a fejlődés 
felgyorsításához és az életszínvonal javításához szükségesek, beleértve az alapvető 
szolgáltatásokat, a szaktudást, a technológiai lehetőségeket, vonzó környezetet a belső 

                                                 
2 Az Egységes Európai Okmány az EK Szerződés V. címének formájában a Közösség indítványozására, a Tanács 
egyhangú döntésével, a Parlamenttel való konzultációt követően, különösképpen rendelkezik a strukturális alapok 
szerkezeti és működési szabályainak átalakításáról. Az átalakítás végrehajtó intézkedéseit egy bizottsági javaslat 
fogalmazza meg a Tanács minősített többségével. Az Amszterdami Szerződés a döntések végrehajtását az 
együttdöntési eljárásnak vetette alá. A Bizottság háromévente jelentéssel tartozik az előrehaladásról a Tanács és a 
Parlament felé.   
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beruházások számára stb. A fejlődésbeli egyenlőtlenségek amellett, hogy hatást gyakorolnak 
a kevésbé támogatott régiókra, lelassítják a fejlődét az Unióban és megakadályozzák 
lehetőségeinek optimalizálását.   

 
 Gazdasági és társadalmi kohézió: Az Európai Parlament szerepe: A Parlament a 

gazdasági és társadalmi kohéziót az európai integráció szempontjából alapvető fontosságúnak 
tartja. Mindig is támogatta azokat a javaslatokat, amelyeket szükségesnek tartott az alapok 
juttatásainak növeléséhez. Az 1993. évi Magatartási kódex a strukturális politika 
végrehajtásáról annak az eredménye volt, hogy a Parlament ragaszkodott a megfelelő 
finanszírozás szükségességéhez.  Azon jogkörénél fogva, hogy a strukturális alapokok 
általános szabályzatait jóváhagyja, a Parlament kifejezte álláspontját3, a Tanács pedig legtöbb 
véleményét figyelembe vette. A Magatartási kódexet a Bizottság 1999-ben kibővítette, hogy 
valamennyi strukturális eszközre kiterjedjen.   

 
  Strukturális alapok: Az EU strukturális alapjait a Bizottság utasítja a Közösség strukturális 

céljainak finanszírozására. Ezek magukban foglalják az EMOGA Orientációs szekcióját, a 
mezőgazdaságra, a regionális politika alatt a regionális alapot a strukturális támogatásra, a 
szociális alapot a szociálpolitikai intézkedésekhez, és a pénzeszközöket a halászathoz 
(HOPE). A strukturális alapok főként a szegényebb régiókat támogatják anyagilag, hogy az 
Unió gazdasági és társadalmi kohézióját megerősítsék, annak érdekében, hogy az egységes 
piac kihívásainak megfelelően eleget tudjanak tenni az EU-ban.    

 
 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): Jogalap: az EK-Szerződés 158-162. cikkei. 

Célkitűzések: A regionális egyenlőtlenségek megszüntetése a gyengébb régiók strukturális 
felzárkóztatásában való részvétellel és a hanyatló ipari régiók átalakításával (160. cikk).   

 
 Európai Szociális Alap (ESZA): Jogalap: az EK-Szerződés 146–148. és 158–162. cikkei. 

Javítja a munkások foglalkoztatási lehetőségeit a belső piacon a mobilizáció növelésével és a 
szakképzéssel. Az 1784/1999. rendelet újra meghatározza az ESZA kereteit és politikai 
prioritásait a 2000. és 2006. közötti időszakra. Támogatja azokat az intézkedéseket, 
melyeknek célja a munkanélküliség kiküszöbölése, az emberi erőforrások fejlesztése és a 
társadalmi integráció előmozdítása. Támogatja a strukturális alapokról szóló általános 
rendeletekben meghatározott három célt.  

 
 Halászati Orientáció Pénzügyi Eszköz (HOPE): 1994 óta a HOPE gyűjti össze a Közösség 

halászati pénzeszközeit.  Minden partvidéki régióra vonatkozik, mivel fő feladata a struktúrák 
versenyképességének növelése és megvalósítható üzleti vállalkozások kifejlesztése a halászati 
ágazatban, miközben azért küzd, hogy fenntartsa az egyensúlyt a halászati lehetőségek és a 
rendelkezésre álló források között.  

 
 Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Orientációs szekciója 

(EMOGA): Az EMOGA finanszírozza az EU közös mezőgazdasági politikáját. Célja, hogy 
piaci támogatást nyújtson, és elősegítse a mezőgazdasági változásokat. Az EMOGA két 

                                                 
3 Az 1998. november 19-i állásfoglalás.  
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szekcióra oszlik: az orientációs szekció ad támogatást a racionalizációs rendszerekhez, a 
modernizációhoz és a strukturális fejlesztésekhez a gazdaságok számára.  

 
 
 Kohéziós alap: Az EK Szerződés 160. cikkének értelmében a kohéziós alapot 1993-ban 

hozták létre, hogy a környezetvédelmi és a közlekedési infrastruktúrák projektjeit anyagilag 
támogassa. Az alap csak a négy szegényebb közösségi országot támogatja (Írország, 
Görögország, Spanyolország és Portugália), azzal a céllal, hogy az EU tagjainak gazdasági 
egyenlőtlenségeit csökkentse. Nem számít strukturális alapnak.   

 
 Addicionalitás: A strukturális alapok négy alapelvének egyike, melyeket az 1993. júliusban 

elfogadott felülvizsgált rendeletek megerősítettek, ami azt jelenti, hogy a Közösség által 
támogatott projekteknek olyan projekteknek kell lenniük, amelyeket a tagállamok egyedül 
nem vállaltak volna. A nemzeti támogatásnak azonban elsődlegesnek kell lennie; a közösségi 
támogatás azt kiegészíti. A nemzeti és regionális hatóságok felelősek a projektek 
kiválasztásáért és irányításáért, az általános közösségi területen belül.  

 
 Partnerség: Egyike a strukturális alapok alapelveinek, mely maga után vonja a lehető 

legszorosabb együttműködést a Bizottság és valamennyi tagállam nemzeti, regionális vagy 
helyi szintű illetékes hatósága között, az előkészítési fázistól az intézkedések végrehajtásáig.  

 
 
 Szubszidiaritás: A szubszidiaritás elve azt szándékozik biztosítani, hogy a döntések az 

állampolgárhoz olyan közel szülessenek, amilyen közel csak lehetséges, és folyamatosan 
ellenőrizzék, hogy a közösségi szintű tevékenység indokolható, figyelemmel  a nemzeti, 
regionális vagy helyi szinten rendelkezésre álló lehetőségekre.  Ez jellemzően az az alapelv, 
mely alapján az Unió nem tesz lépéseket (kivéve az olyan területeken, amelyek kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak), hacsak az nem hatékonyabb, mint a nemzeti, regionális vagy helyi 
szinten tett intézkedések. Szorosan összefügg az arányosság és a szükségesség alapelveivel, 
melyek előírják, hogy az Unió nem mehet tovább annál, mint ami szükséges a szerződésben 
meghatározott célkitűzések eléréséhez.  

 
 Programozás: A strukturális alapok egyik alapelve, mely a több éves fejlesztési programokat 

eredményezi a közös döntéshozatalhoz vezető folyamat eredményeképpen. A folyamat 
számos fázisból áll, melyek betetőzései az állami vagy magán támogatók által vállalt 
intézkedések.  

 
 Koncentráció: A strukturális alapok egyik alapelve, melynek célja az intézkedések 

koncentrációja a legfontosabb fejlesztési célok szerint.  
 
 Bruttó hazai termék (GDP): egy ország határain belül, egy év alatt termelt végtermékek és 

szolgáltatások összértéke. 
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 Bruttó nemzeti termék (GNP): belföldi tulajdonú termelési tényezők által, egy év alatt 
termelt végtermékek és szolgáltatások összértéke.   

 
 Bruttó nemzeti jövedelem (GNI): korábban bruttó nemzeti termékként utaltak rá, a teljes 

hazai és külföldi értéknövelés, melyre a lakosok jogosultak. A GNI a GDP plusz az 
elsődleges jövedelmek nettó bevétele (az alkalmazottak fizetése és a köztulajdonból származó 
jövedelem) a nem honos forrásokból.  

 
 Az 1. célkitűzés területei: Ahol a GDP kisebb, mint a Közösségi átlag 75%-a.4 A cél az, 

hogy ezek a régiók segítséget kapjanak a többiekhez való felzárkózásban a versenyképesség 
tekintetében. Ez infrastrukturális beruházást jelent, valamint az ipari beruházás ösztönzésére 
tett intézkedéseket.  

 
 A 2. célkitűzés területei: Strukturális nehézségekkel küzdő területek. A társadalmi és ipari 

átalakítások projektjeinek támogatása5. 
 
 A 3. célkitűzés területei: a modern képzési rendszerek és munkalehetőségek 

megteremtésének elősegítése6. 
 
 Közösségi kezdeményezés: az egyedi problémák közös megoldását keresi. A 

kezdeményezések: INTERREG, URBAN, LEADER és EQUAL. 
 
 Az INTERREG közösségi kezdeményezés: a határokon átnyúló együttműködési projekteket 

támogatja.  
 
 Az URBAN közösségi kezdeményezés: a problémás városi területekre vonatkozik.  

 
 A LEADER közösségi kezdeményezés a Mezőgazdasági Főigazgatóság irányításával7: a 

vidéki gazdaság fejlesztésére tett intézkedések közötti kapcsolatfenntartó.  
 
 Az EQUAL: közösségi kezdeményezés, mely az egyenlőtlenségek és a munkaerőpiachoz 

való hozzáférésben meglevő hátrányos megkülönböztetések ellen küzd.  
 
 Legkülső régiók: a Franciaország tengerentúli területei, az Azori-szigetek, Madeira és a 

Kanári-szigetek.  
 
 Statisztikai hatás: A bővítésnek az 1. célkitűzés állapotának 75%-os küszöbértékére 

gyakorolt hatása.  
 

                                                 
4 A költségvetés 70%-át teszi ki.  
5 A finanszírozások 11,5%-a 
6 A források 12,3%-át teszi ki.  
7 13 kezdeményezés támogatja a vidékfejlesztést 
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 Átmeneti intézkedések: léteznek átmeneti intézkedések az olyan területekre, amelyek 
korábban jogosultak voltak az 1. vagy 2. célkitűzésre, de a bővítés hatásai miatt8 már nem 
azok.  

 
 Támogatás: az alapok által nyújtott támogatási formákat jelenti: operatív programok vagy 

egységes tervezési dokumentumok, közösségi kezdeményezési programok, valamint a 
technikai segítség és az innovatív intézkedések támogatása.  

 
 
 A Közösségi támogatási keret (CSF): Koordinálja az EU regionális tevékenységeit, 

alkalomszerűen bevonva a négy strukturális alapot (ERFA, ESZA, EMOGA, HOPE), 
valamint az EBB-t. A projekteket azonban minden esetben bele kell foglalni azokba a 
tervezetekbe, amelyeket a nemzeti hatóságok, a regionális hatóságok és gazdasági partnereik 
kidolgoztak.   

 
 Egységes programozási dokumentumok (SPD): Az Európai Bizottság által elfogadott 

egységes dokumentum, mely ugyanazokat az információkat tartalmazza, mint a közösségi 
támogatás kerete és operatív programja.  

 
 
 Operatív program (OP): a Bizottság által elfogadott dokumentum, a közösség támogatási 

keretének foganatosítására, tartalmaz egy állandó prioritás gyűjteményt, melyek a több éves 
intézkedéseket foglalják magukba, és amelyeket egy vagy több alaphoz, egy vagy több 
meglevő pénzeszközhöz vagy az EBB-hez történő folyamodással lehet végrehajtani.  

 
 Integrált operatív program: egy vagy több alap által finanszírozott operatív program. 

 
 
 Fejlesztési programok: Minden tagállam köt egy szerződést az Európai Bizottsággal, ami 

operatív programként (OP) vagy egységes programozási dokumentumként (SPD) ismeretes. 
Ezek az egyezmények több évre szólnak, és úgy tervezték őket, hogy a gyakorlatba a 
tagállam által kijelölt nemzeti és regionális hatóságok ültessék át.  Ezek a hatóságok 
választják ki a finanszírozandó egyedi projekteket is. Mindazonáltal az Európai Bizottság 
együttműködik az illetékes hatóságokkal a programok Felügyelő Bizottságaiban. 

 
 Területi foglalkoztatási egyezmények: Az egyezmény egy megállapodás a helyi partnerek 

között, stratégiai dokumentumban kerül közzétételre, és együtt jár a mindkét fél által vállalt 
operatív és pénzügyi kötelezettségvállalással. Az intézkedéseknek elő kell segíteniük a 
munkahelyteremtést és a gazdasági fejlődést. Egyezményt lehet kidolgozni egy városra, 
vidéki területre vagy helyi munkaerőpiacra. A területnek általában nagyobbnak kell lennie a 
községnél, de kisebbnek a régiónál.   

 
 
                                                 
8 Statisztikai hatás 
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 Irányító hatóság: Bármely nemzeti, regionális vagy helyi szintű állami vagy magán hatóság 
vagy testület, amelyet a tagállam jelöl ki, avagy a tagállam, ha maga tölti be ezt a funkciót, 
amely a strukturális alapok által nyújtott támogatást kezeli.  

 
 Kifizető hatóság: Egy vagy több nemzeti, regionális vagy helyi hatóság, melyet a tagállam 

jelöl ki arra a célra, hogy elkészítse és beadja a kifizetés iránti kérelmeket, és kézhez kapja a 
kifizetéseket a Bizottságtól.  

 
 Határokon átnyúló együttműködés európai csoportosítása (EGCC): a szerződés 159. 

cikkén alapul, célja, hogy leküzdje a meglevő akadályokat, melyek meggátolják a határokon 
átnyúló együttműködést, az európai együttműködési csoportosítások kialakításra új jogi 
eszközök kerülnek bevezetésre.    

 
 Statisztikai Célú Területi Egységek Közösségi Nómenklatúrája (NUTS): Az Európai 

Statisztikai Hivatal (Eurostat) hozta létre, hogy a területi megoszlás egységes és összefüggő 
szerkezetét kialakítsa. A Közösségi jogszabályokban használják, 1988 óta a strukturális 
alapokhoz tartozik.  

 
 Előcsatlakozási segély: A 2000 és 2006 közötti időszakra tervezett előcsatlakozási segély a 

közép- és kelet-európai országok számára kulcsfontosságú része az Európai Unió 
stratégiájának a pályázókkal szemben, és több összetevőt tartalmaz: a Phare programot, a 
Sapard programot és az ISPA programot (előcsatlakozási eszközök).  

 
 Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA): Jelentése: Előcsatlakozási 

Strukturális Politikák Eszköze, és a környezetvédelmi és közlekedési projekteket támogatja.   
 
 Phare: a jövendő/új tagállamok adminisztratív és intézményi lehetőségeinek megerősítését 

finanszírozza a csatlakozás előkészítési fázisában.  
 
 SAPARD: Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Program.  

 
 Befogadóképesség: a nemzeti kormányzat képessége a külső támogatás megtervezésére és 

végrehajtására.  
 
 Csatlakozási partnerség dokumentum: a Tanács hagyja jóvá, közzéteszi az Unió 

állásfoglalását a tagországok rövid- és hosszú távú csatlakozási előkészületeinek prioritásai 
tekintetében.   

 
 Hátralék: a Phare alatti halmozott vagy egy még nem szerződött egyedi országra vonatkozó 

kötelezettségvállalások.   
 
 Tagjelölt országok: Azok az országok, melyek folyamodtak az Európai Unióhoz való 

csatlakozásért, és akiknek a kérelmét elfogadták, de 2004-ben nem csatlakoztak az Európai 
Unióhoz. Ez a státusza jelenleg Bulgáriának, Romániának és Törökországnak.   
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 CFCU: Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység, minden tagjelölt országban 

felállították, kezeli a pályázati eljárásokat, szerződéseket és a kifizetéseket valamennyi 
intézményi kiépítés és néhány beruházási projekt esetében. 

 
 Decentralizáció: az az eljárás, melynek során az EU alapok kezelését átruházzák a tagjelölt 

ország kormányzására. Ezt jelenleg a Decentralizált Végrehajtási Rendszer (DIS) irányítja.  
Mérlegelés alatt áll, hogy a Bizottság előzetes ellenőrzését felváltják az utólagos értékeléssel 
a Kiterjesztett Decentralizált Végrehajtási Rendszer (EDIS) rendszere alatt.  

 
 Dekoncentráció: az az eljárás, melynek során az EU alapok kezelését a Bizottság központi 

ügyintézési helyéről a küldöttségekre ruházzák.  
 
 Utólagos értékelés: egy fellépés hatásának értékelése a végrehajtást követően.  

 
 Végrehajtó szerv: a tagjelölt állam szerve, mely felelős a pályázati eljárásokért, a 

szerződésekért és a kijelölt projektekre történő kifizetésekért. A gazdasági felépítés 
projektjeinek a CFCU a végrehajtó szerve.  

 
 Közös Felügyeleti Bizottság: valamennyi tagjelölt országban felállított bizottság, amely az 

előcsatlakozási segélyek felügyeletét és értékelését koordinálja.   
 
 Felügyelet és értékelés: az az eljárás, melynek során a projekt előhaladásáról összegyűjtik az 

adatokat, kiértékelik a célkitűzések elérésének valószínűségét, és változásokat javasolnak a 
megközelítésben, amennyiben szükséges.  

 
 Nemzeti Segélykoordinátor (NAC): a segélyezett országok kormányaiban a NAC biztosítja 

a kapcsolatot az általános csatlakozási folyamat és a közösségi pénzügyi támogatás 
felhasználása között.  

 
 Nemzeti Engedélyező Tisztségviselő (NAO): Az NF élén áll, nemzeti tisztségviselő. A NAO 

tartozik teljes felelősséggel a Phare alapok pénzügyi irányításáért.  
 
 Nemzeti Fejlesztési Terv (NDP): a tagjelölt ország programja a gazdasági és társadalmi 

kohézióra, valamint az 1. Célkitűzés intézkedéseire vonatkozóan.   
 
 Nemzeti alap: a központi kincstári egység, amelyen keresztül a közösségi finanszírozás eljut 

a tagjelölt országba vagy az új tagállamba.   
 
 A közösségi vívmányok átvételének nemzeti programja (NPAA): a tagjelölt ország saját 

ütemezésű és saját maga által finanszírozott akciós programja a csatlakozás előkészítéséhez.   
 
 Új tagállamok: Azok a korábbi tagjelölt országok, melyek befejezték a tárgyalásokat és az 

Európai Unió tagjaivá váltak 2004. május 1-én. Ezek a következők: Ciprus, a Cseh 
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Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, 
Szlovákia és Szlovénia.  

 
 Projektengedélyező tisztségviselő: a Végrehajtó szerv vezetője. 

 
 Éves jelentés: a Bizottság éves jelentése valamennyi tagjelölt ország felkészültségi fokáról.   

 
 Átmeneti támogatási program ideiglenes pénzügyi segélyeszköz (2004-2006): az új 

tagállamok számára, adminisztratív lehetőségeik fejlesztésére és megerősítésére, hogy 
bevezessék és végrehajtsák a közösségi jogszabályokat és elősegítsék a szakértők között a 
legjobb tapasztalatcserét.   

 
 Ikerintézményi együttműködés: egyezmény egy tagjelölt ország és egy vagy több tagállam 

kormányzata között a vívmányokra vonatkozó szaktudás és ismeretek átadására (a közösségi 
vívmányok egy részének átvételi folyamata). 

SZERZŐDÉSI ALAP ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA  
 
Szerződés az Európai Unióról 
 
2. cikk 
Az Unió a következő célokat tűzi ki maga elé: 

 a gazdasági és társadalmi fejlődés, valamint a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítása, to-
vábbá egy kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés megvalósítása, különösen egy belső határok 
nélküli térség létrehozása, a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése, valamint – e 
szerződés rendelkezéseinek megfelelően – végső soron egy közös valutát is magában foglaló 
gazdasági és monetáris unió létrehozása útján[...]. 
 
 
 
Az Európai Közösséget létrehozó szerződés  
 
2. cikk 
 
A Közösség feladata, hogy közös piac, valamint gazdasági és monetáris unió létrehozásával, 
továbbá a 3. és a 4. cikkben meghatározott közös politikák, illetve intézkedések végrehajtásával a 
Közösség egész területén előmozdítsa a gazdasági tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődését, a foglalkoztatottság és a szociális védelem magas szintjét, a férfiak és nők 
egyenlőségét, a fenntartható és inflációt nem gerjesztő növekedést, a gazdasági teljesítmények 
nagyfokú versenyképességét és konvergenciáját, a környezet minőségének magas szintű védelmét 
és javítását, az életszínvonal és életminőség emelését, valamint a tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi kohéziót és szolidaritást. 
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3.cikk 
 
 A 2. cikkben foglaltak megvalósítása céljából a Közösség tevékenysége – e szerződés rendelkezé-
sei és az abban meghatározott ütemezés szerint – a következőket foglalja magában:  
 
(k) a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése;  
 
16. cikk 
A 73., 86. és 87. cikk sérelme nélkül és figyelemmel az általános gazdasági érdekű szolgálta-
tásoknak az Unió közös értékrendjében elfoglalt helyére, valamint a társadalmi és területi 
kohézióban játszott szerepére, a Közösség és a tagállamok saját hatáskörükben és e szerződés 
alkalmazási körén belül gondoskodnak arról, hogy ezek a szolgáltatások olyan elvek alapján és 
feltételek mellett működjenek, amelyek lehetővé teszik rendeltetésük teljesítését. 
 
 
XVII. cím  
 
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KOHÉZIÓ  
 
158. cikk 
 
Átfogó harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében a Közösség úgy alakítja és folytatja 
tevékenységét, hogy az a gazdasági és társadalmi kohézió erősítését eredményezze. 

A Közösség különösen a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók vagy szigetek – a vidéki térségeket is beleértve – lemara-
dásának csökkentésére törekszik. 
 
159. cikk9 
 
A tagállamok úgy folytatják és hangolják össze gazdaságpolitikájukat, hogy a 158. cikkben 
meghatározott célokat is elérjék. A közösségi politikák és fellépések kialakításánál és végre-
hajtásánál, valamint a belső piac megvalósításánál figyelembe kell venni a 158. cikkben meg-
határozott célokat, és azoknak hozzá kell járulniuk ezek eléréséhez. A Közösség e célok elérését a 
strukturális alapok (Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Orientációs Részlege; 
Európai Szociális Alap; Európai Regionális Fejlesztési Alap), az Európai Beruházási Bank és az 
egyéb meglévő pénzügyi eszközök révén megvalósított fellépésével is támogatja. 

A Bizottság háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági 
és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a gazdasági és társadalmi kohézió elérése 
terén megvalósított előrehaladásról, és arról, hogy az e cikkben előírt különböző eszközök ehhez 
hogyan járultak hozzá. A jelentéshez szükség szerint megfelelő javaslatokat kell csatolni. 

                                                 
9 A Nizzai Szerződéssel módosított cikk. 
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Ha az alapokon kívül és az egyéb közösségi politikák keretében elhatározott intézkedések sérelme 
nélkül egyedi fellépések bizonyulnak szükségesnek, akkor az ilyen fellépéseket a Tanács a 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, a 
251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően fogadhatja el. 
 
 
160. cikk 
 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap rendeltetése, hogy elősegítse a Közösségen belüli 
legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek orvoslását a fejlődésben lemaradt térségek fej-
lesztésében és strukturális alkalmazkodásában, valamint a hanyatló ipari térségek átalakításában 
való részvétel útján.   
 
161. cikk10 
 
A Tanács – a 162. cikk sérelme nélkül – a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlament 
hozzájárulásának elnyerését, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bi-
zottságával folytatott konzultációt követően egyhangúlag meghatározza a strukturális alapok 
feladatait, elsődleges célkitűzéseit és megszervezését, amely magában foglalhatja az alapok 
átcsoportosítását. A Tanács ugyanennek az eljárásnak megfelelően meghatározza az alapokra 
alkalmazandó általános szabályokat, továbbá azokat a rendelkezéseket, amelyek az alapok 
eredményes működésének, valamint az egymás közötti és az egyéb meglévő pénzügyi eszközökkel 
történő összehangolásának biztosításához szükségesek. 

A Tanács által ugyanennek az eljárásnak megfelelően létrehozott Kohéziós Alap pénzügyi 
hozzájárulást nyújt a környezetvédelmi, illetve a közlekedési infrastruktúra területén a transz-
európai hálózatokra vonatkozó projektekhez. 

2007. január 1-jétől a Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlament hozzájárulá-
sának elnyerését, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával 
folytatott konzultációt követően minősített többséggel határoz, ha a 2007. január 1-jétől al-
kalmazandó többéves pénzügyi tervet és az ahhoz kapcsolódó intézményközi megállapodást ezen 
időpontra elfogadták. Ennek hiányában az e bekezdésben megállapított eljárás ezek 
elfogadásának időpontjától alkalmazandó. 
 
 
162. cikk 
 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó végrehajtási határozatokat a Tanács hozza 
meg a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, valamint a Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően. 

                                                 
10 A Nizzai Szerződéssel módosított cikk.  
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Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Orientációs Részlegére a 37. cikket, az 
Európai Szociális Alapra pedig a 148. cikket továbbra is alkalmazni kell. 
 
Az Európai Parlament Eljárási szabályzata11 
 
VI. MELLÉKLET 
AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK HATÁSKÖRE 
 
XII.  Regionális Fejlesztési Bizottság 
A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki: 
 
regionális és kohéziós politika, különösen:  
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap és az Unió regionális 

politikájának egyéb eszközei, 
b) egyéb uniós politikák gazdasági és társadalmi összetartásra való hatásának értékelése, 
c) az Unió strukturális eszközeinek összehangolása, 
d) a legkülső régiók és szigetek, valamint a határokon átnyúló és régiók közötti 

együttműködés, 
e) kapcsolattartás a Régiók Bizottságával, a régiók közötti együttműködés szervezeteivel, 

továbbá a helyi és regionális hatóságokkal. 
 

Történeti háttér  
 
 1957: Római Szerződés: a „harmonikus fejlődés” igénye.  Preambulum: „hogy erősítsék a 

gazdaságok egységét és [....] biztosítsák a harmonikus fejlődést a különböző régiók között 
meglévő különbségek és a hátrányos helyzetű régiók elmaradottságának csökkentésével.” 
Még nincs közös politika.  

 
 1958: Az ESZA és az EMOGA felállítása. Az alapító államok prioritásait tükrözi: 

mezőgazdaság–Franciaország, ipari megújulás–Németország.  
 
 1973: Első bővítés: Dánia, Írország és az Egyesült Királyság. 

 
 1975: az ERFA létrehozása a költségvetési hozzájárulások újraelosztására a legszegényebb 

régiók irányába. Írország és Dánia javára. Az Egyesült Királyság támogatása – Észak-
Írország, a Felföld és a szigetek. Brit fenntartások egy mezőgazdasági központú EGK 
költségvetéssel kapcsolatban.  

 
 1980-as évek: Görögország, Portugália és Spanyolország csatlakozása a Közösséghez: A 

gazdasági igény és a politikai akarat az egyenlőtlenségek csökkentésére tisztázódik. A 

                                                 
11 16. kiadás – 2004. július 
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szegényebb és a gazdagabb területek közötti eltérés megoldására irányuló igény felismerése. 
Az Unió elkötelezte magát, hogy segíti Európa kevésbé fejlett régióit, hogy felzárkózzanak a 
központi területekhez. Az elkötelezettség belefoglalása az 1986-os Egységes Európai 
Okmányba.  

 
 1989-93 közötti időszak: a Brüsszeli Európai Tanács12 kivizsgálja a Strukturális Alapok 

működését. 68 milliárd ECU-t utal ki.13 Cél: jobb életszínvonal biztosítása Európa népeinek. 
A programok célja, hogy támogasson adott társadalmi osztályokat és régiókat, hogy azok 
élvezhessék a gazdasági integrációt és a belső piac lehetőségeit. A régiók és a városok 
nemzetek közti szervezeteket, régiók közötti együttműködést alakítottak ki és megnyitották a 
regionális hivatalokat Brüsszelben.  

 
 1992: Szerződés az Európai Unióról:14 Kohézió: az Unió egyik fő célkitűzése, a gazdasági és 

monetáris unió, valamint az egységes piac mellett. Megalapítja a Kohéziós Alapot, hogy 
támogassa a környezetvédelmi és közlekedési projekteket.15 Az európai regionalitás 
jelentőségét aláhúzza az Európai Unióról szóló Szerződés, amely megalapított egy új 
testületet, a Régiók Bizottságát, hogy az EU-döntéshozásába a regionális résztvevők is 
függetlenül beleszólhassanak.   

 
 1994-99 közötti időszak: az edinburghi Európai Tanács (1993. december) döntése alapján 

177 milliárd ECU kerül kiutalásra (1999-es árak), a közösségi költségvetés egyharmadát 
képező kohéziós politikára. A Strukturális Alap mellett megalakul egy új pénzügyi eszköz, a 
Halászati Orientáció (HOPE).  

 
 1997: Az Amszterdami Szerződés megerősíti a kohézió jelentőségét, és belekerül egy a 

foglalkoztatásról szóló cím, amely hangsúlyozza az együttműködés szükségességét a 
munkanélküliség csökkentése érdekében.  

 
 2000-2006 közötti időszak: A berlini Európai Tanács16 megreformálja a Strukturális 

Alapokat, és átalakítja a Kohéziós Alap működését. Ezek az alapok 213 milliárd eurót kapnak 
hét éven keresztül17. Az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA) és a Speciális 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Program  (SAPARD) kiegészíti a Phare 
programot, Közép- és Kelet-Európa tagjelölt országainak gazdasági és társadalmi fejlődését 
elősegítendő.  

 
 2000-2001: A lisszaboni Európai Tanács (2000 márciusa) elfogad egy stratégiát, melynek 

központi témája a foglalkoztatottság, és célja, hogy az Uniót „2010-re a világ 

                                                 
12 1988. február 
13 1997es árak. 
14 Hatályba lépett 1993-ban. 
15 A legkevésbé virágzó tagállamokban.  
16 1999. március 
17 2000-2006. 
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legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává tegye”; A göteborgi Tanács (2001. június) 
kiegészítette ezt a stratégiát azzal, hogy összekapcsolta a fenntartható fejlődéssel.  

 
 2002: A koppenhágai Európai Tanács (2002. december) egyezményre jut az Unió 10 új 

tagállamának csatlakozási feltételeiről.    
 
 
 2003. július:  Az Európai Alkotmánytervezet az Egyezmény által kidolgozva, hozzátette a 

területi kohéziót a III. cím 116. cikkel, melyet megerősített a 2004. júniusi KKK18. 
 
 2004. február: az Európai Bizottság beadja a Harmadik Gazdasági és Társadalmi 

Kohéziós jelentést, amely közzéteszi az Európai Bizottság elképzelését az egyenlőtlenségek 
csökkentésére, és a nagyobb gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítására irányuló 
jövőbeli európai politikáról. Az Európai Bizottság előterjeszti a 2007-2013 közötti időszakra 
a pénzügyi terveket is („Prodi–csomag”), a kohéziós politika az EU költségvetés 
egyharmadát képezi, azaz 336,1 milliárd eurót.  Ennek az összegnek nagy részét a kevésbé 
fejlett tagállamokra fogják költeni.    

 
 
 2004. május: Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, 

Málta, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia csatlakozása az Európai Unióhoz.  
 
 2004. július: A Bizottság elfogadta a megújított Strukturális Alapok és eszközök öt új 

rendeletére vonatkozó előterjesztést. A rendeletek csomagja egy általános rendeletből áll, 
amely meghatározza az összes eszköz általános jogszabályait, valamint különleges 
rendeletekből az Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA), az Európai Szociális Alapra 
(ESZA), és a Kohéziós Alapra vonatkozóan. Ezen kívül tartalmaz még egy új rendeletet, 
amely előírja, hogy fel kell állítani a határokon átnyúló együttműködés európai 
csoportosítását (EGCC).  

 

5. Strukturális támogatás 2000-2006 

 
Globális pénzügyi keretek: berlini Európai Tanács, 1999.március („Agenda 2000”). 
 

• 213 milliárd euró kohéziós politikára (a teljes 2004. évi EU költségvetés 33%-a) 
–195 milliárd euró strukturális alapok  
–18 milliárd euró kohéziós alap  

 
• Előcsatlakozási és csatlakozás utáni alapok a strukturális tevékenységekre  
 

–7,3 milliárd euró az ISPA-ra 
                                                 
18 Lásd még 492. végleges COM (2004). 
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–39,6 milliárd Euró strukturális a csatlakozás utánra  

5.1. A Strukturális Alapok  
 
Éves maximális kötelezettségvállalás: 108,5 milliárd euró, melyből 37 milliárd euró a 
strukturális tevékenységekre, 2004-es árakon.  
 
 Az 1. célkitűzés tárgykörei: A NUTs II régiók, melyek egy főre jutó GDP-je alacsonyabb, 

mint a közösségi átlag 75%-a19. A listáról az Európai Bizottság döntött. Az EU népességének 
22%-a. Cél: támogatni ezeket a régiókat, hogy felzárkózzanak a többiekhez 
versenyképességben. Infrastrukturális beruházás és intézkedések az ipari beruházás 
ösztönzésére. Magában foglalja a legtávolabb fekvő régiókat, a régi célkitűzés 6 régióját, a 
PEACE-t és a svéd partvidéki programokat. Költségvetés: 135,95 milliárd euró. 

 
 A 2. célkitűzés tárgykörei: A társadalmi-gazdasági újrastrukturálás által befolyásolt 

tárgykörök20: ipari és szolgáltatási területek (10%); vidék (5%); város (2%); halászattól függő 
területek (1%). Az EU népességének 18%-a. Költségvetés: 22,45 milliárd euró. 

 
 A 3. célkitűzés tárgykörei: Az 1. célkitűzés által nem lefedett régiókra21. Referencia 

keretterv a tagállamok valamennyi emberi erőforrással kapcsolatos tevékenységére. Cél: 
képzési rendszerek és munkahelyteremtés.  Költségvetés: 24,05 milliárd. 

 
 Közösségi kezdeményezések: A különleges problémák közös megoldása22. Hangsúly a 

Közösség által hozzáadott értéken. Költségvetés: 10,44 milliárd euró. 2006 után nem 
folytatódik! A tevékenység négy területe: 

 
• INTERREG III: A határokon átívelő, transznacionális és régiók közötti együttműködési 

projektek támogatása (finanszírozás: ERFA).  
• URBAN II: A problémás városi területekre vonatkozik (finanszírozás: ERFA). 
• LEADER +: A Mezőgazdasági Főigazgatóság23 alá tartozik: kapcsolat a vidéki 

gazdaságfejlesztés tevékenységei között. (finanszírozás: EMOGA-Orientációs). 
• EQUAL: Küzd az egyenlőtlenségek és a munkaerőpiachoz való hozzáférésben való 

hátrányos megkülönböztetések ellen. (finanszírozás: ESZA). 
 
 Innovatív tevékenységek: a még nem megfelelően hasznosított ötletek24. Három 

munkaterület: tudás és technológiai innováció, az információs társadalom és a regionális 
fejlesztés, regionális identitás és fenntartható fejlődés. Költségvetés: 1 milliárd euró. 2006 
után nem folytatódik!  

                                                 
19 A költségvetés 70%-a. 
20 A strukturális alapok 11.5%-a  
21 A strukturális alapok 12.3%-a  
22 A strukturális alapok 5.35%-a  
23 13 Kezdeményezés van a Vidékfejlesztés támogatására. 
24 A strukturális alapok 0.5%-a  
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Költségvetés az új EU tagállamokra: 22 milliárd euró25.  Pénzügyi támogatás az új 
tagállamoknak a Phare-ből, legalább három évre26. Teljes támogatás, beleértve a Kohéziós 
Alapot:   7,3 milliárd euró évente27. 
 
Operatív Egyezmény: Az első tervezési fázisban, annak érdekében, hogy maximális hatást 
lehessen elérni, a beavatkozás korlátozott számú prioritásra koncentrál. A négy legnagyobb 
országban28,  a támogatást a Közösségi Támogatás Kerettervén keresztül hajtják végre, 
melyhez az Operatív Programok társulnak. A többi országban az Egységes Tervezési 
Dokumentumon keresztül.  
 
Adminisztratív lehetőség: 2006 után a decentralizáció az adminisztratív lehetőségek 
megerősítésétől fog függeni.   
 Új tagállamok: A bővítés29 növelte az egyenlőtlenségeket. A kohéziós alap támogatására az 

alapok egyharmada, a strukturális alapra az alapok kétharmada – főként az 1. célkitűzés 
finanszírozására30. A koppenhágai Európai Tanács31 csökkentette a berlini Európai Tanács32 
pénzügyi kötelezettségvállalásait, az EU15 ellenezte az alap növelését és aggódik az új 
tagállamok befogadóképessége miatt.  
 Statisztikai hatás: A bővítés jelentősen megnövelte az EU népességét33, míg a GDP-re ezzel 

együtt csökkentő hatással volt34. Az eredmény az, hogy az EU15 régiók, melyek korábban 
jogosultak voltak támogatásra, már nem azok. A statisztikai hatás növelése érdekében:35 az 
Európa 15 1. célkitűzésben szerepelő régiók támogatása nagyobb lesz, mint arról Berlinben 
döntöttek. Az átmeneti időszak a jogosultságot veszítő területekre besorolásuk szerint 
változik36.  

 
 2000 - 2005: folyamatosan csökkenő ERFA, ESZA, EMOGA ÉS HOPE támogatás az 

1. célkitűzés régi területei számára.  
 2006: a 2. célkitűzés régiói egyes részeire: a program kiterjesztése; a többi terület 

folytatólagosan ESZA, EMOGA-O ÉS HOPE ugyannak a programnak a keretén 
belül, (az ERFA nem). Volt 2. célkitűzés és 5b: az ERFA folyamatosan csökkenő 
támogatása + 7 évig részesülnek a 3. horizontális célkitűzésből, a vidékfejlesztésből és 
a HOPE programokból.  

 

                                                 
25 koppenhágai Európai Tanács 
26 A program folytatódik az után az időszak után Romániára és Bulgáriára.  
27 1999-es árakon.  
28 Lengyelország, Magyarország, a Cseh Köztársaság és Szlovákia. 
29 2004. május 
30 +- 14 milliárd Euró  
31 2002. december 
32 Mars 1999 
33 +- 20%-os növekedés 
34  A bővítés kicsivel 5% alatt növeli az EU GDP-t  
35 Koppenhágai döntés 
36 Volt 1. Célkitűzés: 6 - 7 év, volt 2. Célkitűzés: 6 év. 
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 HOPE: beavatkozási területek: a kínálat és a kereslet fenntartható egyensúlyának 
biztosítására irányuló intézkedések; a versenyképesség megerősítése; Feldolgozás és 
kereskedelem, a halászati területek újjáélesztése. 

 
 EMOGA  támogatás a vidékfejlesztésre: Beavatkozási területek: Kísérő intézkedések – 

korai nyugdíjazás – mezőgazdasági környezet – erdőgazdálkodás – hátrányos helyzetű 
régiók37. A gazdaságok átalakítása; a fiatal földművelők segítése; képzés; feldolgozás és 
kereskedelem. Vidékfejlesztési intézkedések. 

 

A Kohéziós Alap 
 
A Kohéziós Alap azon tagállamok számára nyújt segítséget, ahol a GNP a közösségi átlag 90%-
a alatt van. A jelenlegi időszakban a Bizottság javasolja az alábbi jogosultsági követelmények 
fenntartását: 

 
- azok az országok, ahol az egy lakosra eső GNP az EU átlag 90%-a alatt van  
- közlekedési és környezetvédelmi projektek számára  

 
Teljes költségvetés: 18 millió euró.  
Éves költségvetés: 2,6 milliárd euró évente 
 
A jogosultság felülvizsgálata 2003-ban történt.  
 

 JÖVŐBENI STRUKTURÁLIS TÁMOGATÁS 2007-2013 

Pénzügyi terv 2007 - 2013 
 
A kibővült Európai Unió politikai kihívásai és költségvetési eszközei. A jelenlegi kiadás 
maximumának megtartása (az Uniós GNI 1,24%-a). A Bizottság javaslata: 
kötelezettségvállalások38 1,22% és kifizetések 1,14%. Az Unió négy prioritása: fenntartható 
fejlődés – versenyképesség, kohézió (a növekedésre és a foglalkoztatottságra vonatkozóan); a 
természeti erőforrások megőrzése és kézbentartása; állampolgárság, szabadság, biztonság és 
igazságszolgáltatás; az EU globális partner.  
 
A kötelezettségvállalások éves maximuma: 146,4 milliárd euró az EU27-re, melyből 48 
milliárd euró jut a strukturális tevékenységekre, 2004-es árakon (kivétel a vidékfejlesztés).  
 
Kohéziós politika: 336,3 milliárd euró (az EU költségvetés 34%-a)39. Az Uniós GDP kb. 

                                                 
37 Korábbi 5a) célkitűzés 
38 146.4 milliárd Euró évente a 27-re; 48 milliárd Euró strukturális fellépések.  
39 2004-es árakon. 
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0,41%-a.  (a vidékfejlesztésre és a halászatra: 0,46%). Több mint 75% a régiókra és a 
fejlődésben elmaradott tagállamokra. Körülbelül 50-50 a meglevő és az új tagállamok között.  
 

Harmadik Kohéziós jelentés40: új kohéziós társulás  

Gazdasági és társadalmi légkör: Annak érdekében, hogy a tíz új tagállamban a foglalkoztatottság 
aránya az EU többi részéhez igazítható legyen, négymillió munkahelyet kell teremteni; az EU 
gazdasága 2001 óta pang; lehetséges problémák, melyekkel szembe kell nézni: globalizáció, a 
népesség elöregedése, a bevándorlás növekedése, a technológiai forradalom. 
 
A bővítés hatása: Az Unió népessége 380-ról  454 millióra nő (EU 25) vagy 485 millióra (EU 
27); az új tagállamok dinamikusabb növekedést hoznak (4% évente, szemben az EU 15 2.5%-
kal); az egy főre eső GDP esik: -12.5% EU 25; -18% EU 27, euróban; a konvergencia- 
célkitűzésben meghatározott népesség 84 milliótól 123 millióra nő; a fejlettségi szakadék a 
régiók között megduplázódik: az 1. Célkitűzésben az átlag GDP 69%: új tagállamok 46%; az EU 
15-ben a foglalkoztatottság aránya 60%-ról 64%-ra nőtt (1996–2002). Az új tagállamokban 
56%volt: (1999-ben 59% ). 
 
A nemzeti politika hozzájárulása: A nemzeti költségvetések átlagosan a GDP 47%-át teszik ki; 
A Kohéziós költségvetés a GDP 0.43%-a. A nemzeti költségvetések előnyben részesítik az 
alapvető szolgáltatásokat és a jövedelemtámogatást; A Strukturális Alapok célja a regionális 
konvergencia tényezőinek javítása, és a fizikai és emberi befektetés támogatása – az egésznek 
mintegy 80%-a.   
 
Más közösségi politikák hozzájárulása: A Szerződésben meghatározott különleges 
célkitűzéseket célozza meg. A kohézió nem mindig szerepel célként, de már történtek javítások. 
Intézkedéseket kell hozni, hogy az összekapcsolódás erősebb legyen ezek között a politikák 
között és  kohéziós célkitűzése között, különösen az új tagállamokban.   
 
A kohéziós politika hatása: Növeli az állami és magánberuházást a támogatott régiókban 
(növekedés); Hozzájárul a GDP növekedéséhez (konvergencia); Munkahelyeket teremt és növeli 
ez emberi erőforrások lehetőségeit; Növeli a fizikai és emberi tőkét; Biztosítja a jobb regionális 
és helyi irányítást; Biztosítja a pénzügyi stabilitást 7 éven keresztül.  
 
Új kohéziós partnerség: Az Unió prioritásaira vonatkozóan; A bővítésre és a kohéziós politika 
megszaporodott feladataira vonatkozóan; Minden államra, régióra és városra vonatkozik – 
nagyobb támogatás. Három prioritás: konvergencia, versenyképesség és együttműködési 
célkitűzések. 
 

                                                 
40 Közösségi Tájékoztató – Harmadik előmeneteli jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról. 
107. végleges COM(2004). 2004. február 18.  
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1. A konvergencia prioritás  
 

 Költségvetés: az egésznek körülbelül 78%-a (261. 8 millió Euró) 
 Terjedelem:  

 
♦ Kevésbé fejlett régiók (1. Célkitűzés). Elsődleges fontosságú azokban az új 

tagállamokban és régiókban, melyeknek prioritása van a kohéziós politikában41. 
Elsősorban azokat a régiókat célozza meg, ahol az egy főre eső GDP kisebb, mint az 
EU átlag 75%-a. Az európai érdekeltségű Transz-Európai közlekedési hálózatra 
vonatkozó projektek, a többmódozatú közlekedési programok (a Tizeken kívül), a 
vasút, a tengeri és szárazföldi vízi utak, a fenntartható városi közlekedés és a 
környezetbarát energiaipari beruházások támogatást kapnak.  A hangsúly az 
intézményi kapacitás megerősítésén van. Növekedés a terjedelemben, az EU 15 
népességének 22%-áról az EU népességének 25. 6%-ára (116. 6 millió ember). 

 
♦ Statisztikai hatású régiók (1a Célkitűzés). A bővítés ‘statisztikai hatásának’ 

ellensúlyozása, átmeneti támogatást (hét éves átmeneti időszak) ajánlanak fel azoknak 
a régióknak, ahol az egy főre eső GDP kevesebb lett volna, mint 75 % (az EU 25 
népességének 5. 2 %-a). A támogatás nagyobb, mint a jelenlegi 1. Célkitűzés kifutó 
régióinál. Különleges támogatásokra van kilátás a nemzeti és regionális segítségnyújtás 
tekintetében.  

 
 
♦ Legtávolabban fekvő régiók: Különleges juttatásban részesülnek, amely magasabb, 

mint a maximális Közösségi hozzájárulás, hogy egyedi nehézségeikért kárpótlást 
kapjanak42. 

 
♦ Kohéziós Alap: A Közösségi átlag 90%-ánál alacsonyabb GDP-vel rendelkező 

tagállamok jogosultak lesznek a Kohéziós Alap támogatására, ami segít finanszírozni a 
közlekedés és a környezetvédelem területén a projekteket. Valamennyi új tagállam 
(kivéve Ciprust), Portugália és Görögország. A statisztikai hatásra támogatás nem 
látható előre.  

 
2. A regionális versenyképesség és a foglalkoztatás prioritása 
 

 Költségvetés: körülbelül az egésznek a 18%-a (61 milliárd euró) 
 
 Terjedelem: Két régiócsoportot különböztet meg: 

 
♦ A jelenlegi 1. célkitűzés régiói, melyek nem feleltek meg a konvergenciaprioritás 

követelményeinek, még a statisztikai hatás nélkül sem: A regionális programok 

                                                 
41Az EK Szerződés 158. cikkének megfelelően  
42 Amint azt a Sevillai Európai Tanács kérte 2002 júniusában  
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ERFA/ESZA) „bevezetéséből”43 részesülnek (az EU népességének 3,6%-a, 16.4 
millió ember). 

♦ Az összes többi olyan régió, melyre nem vonatkoznak sem a konvergencia 
programok, sem pedig a „bevezetés”. EU szinten nincs zónákra bontás. A 
finanszírozás 50/50 arányban oszlik meg az alábbiak között: regionális 
versenyképesség programok (ERFA) és nemzeti foglalkoztatási programok (ESZA). 

 
 Kétszintű megközelítés:  

 
♦ A tagállamoknak nyújtott juttatások (nemzeti programok): Az ESZA 

programokon keresztül a kohéziós politika segíti a gazdasági változások előrejelzését 
és előmozdítását azáltal, hogy erősíti a versenyképességet az európai foglalkoztatási 
stratégia prioritásaival összhangban azáltal, hogy támogatja a teljes foglalkoztatást, 
jobb minőséget és termelékenyebb munkaerőt, valamint a társadalmi integrációt célzó 
politikákat .  

♦ A tagállamokon belüli juttatások: (regionális programok): Az ERFA programokon 
keresztül a kohéziós politika segíti a régiókat és regionális hatóságokat a gazdasági 
változások előrejelzésében és előmozdításában az ipari, városi és vidéki területeken 
azáltal, hogy erősíti versenyképességüket és vonzerejüket, figyelembe véve a meglevő 
gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségeket. Az új regionális programok 
szigorúbban összpontosítanak a három prioritási területre44. Az új programok 
egységes finanszírozási forrása az ERFA.  

 
3. Az európai területi együttműködési prioritás:   
 

 Költségvetés: jelentős növekedés a finanszírozásban – a költségvetés 4%-a (13, 5 milliárd 
euró)  

 
 Megközelítés: Az INTERREG III kezdeményezés továbbvitele (hozzáadott érték), 

lehetővé teszi az Unió területeinek harmonikus és kiegyensúlyozott integrációját a 
határokon átnyúló, nemzetek közötti és régiók közötti együttműködés támogatásával.  

 
 
 Terjedelem: három dimenzió:  

 
♦ Határokon átnyúló együttműködés:  
 

 Határrégiók: Az ERFA finanszírozza. A tevékenység a lisszaboni és göteborgi 
agendákhoz kapcsolódó integrált programokra összpontosít és egy egységes 
hatóság irányítja. Érdekeltségek: Valamennyi belső területi régió, bizonyos külső 
területi határ menti régiók, és a szomszédos tengerparti határok jogosultak a 

                                                 
43 Elnyerik az átmeneti támogatást, követve azt az utat, amely hasonló azokhoz a régiókéhoz, melyek már nem 
jogosultak az 1. célkitűzésre a 2000 – 2006 közötti időszakban.  
44 Lásd a Regionális versenyképesség és foglalkoztatási célkitűzést az ERFA értelmében. 
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határokon átnyúló együttműködésre. Cél: a közös problémákra közös megoldást 
találni. Az együttműködés új jogi eszközei: a „határokon átnyúló regionális 
kollektivitás” a belső határok mentén. 

 
 Külső határokon átnyúló együttműködés: a külső határokról szóló Új 

Szomszédsági Eszközhöz kapcsolódik, beleértve a több éves tervezést és csak egy 
pénzügyi eszközt. Cél: a szomszédos országok együttműködésének elősegítése 

 
♦ A régiók közötti együttműködés be van építve a regionális programokba  
♦ Nemzetek közötti együttműködés 

 
A területi sajátosságok figyelembevétele:  
 

♦ Városi területek: A városi területekre vonatkozó intézkedéseket teljes mértékben 
beépítették a regionális programokba, hogy több város és nagyváros kaphasson 
támogatást, mint az URBAN II közösségi kezdeményezés alapján.  

♦ Legkülső régiók: A jövendő „Konvergencia” célkitűzés alapján a Bizottság létrehoz 
egy programot a hét legtávolabb fekvő régióra (Guadalupe, Martinique, Francia 
Guyana, Réunion, a Kanári-szigetek, az Azori-szigetek és Madeira).  

♦ Földrajzilag vagy természetileg hátrányos helyzetű zónák: Sok sziget, hegyvidék és 
a nagyon alacsony népsűrűségű terület rendkívül nehezen megközelíthető, amit 
figyelembe vesznek a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzésre 
szánt források elkülönítésekor a regionális követelmények meghatározásán és a 
közösségi finanszírozás maximális arányának növelésén keresztül. 

♦ Ezenkívül, a vidékfejlesztést és a halászatot támogató eszközöket egyszerűsítik és 
világosabbá teszik. A LEADER+ kezdeményezést, amely az innovatív fejlesztési 
stratégiákat támogatja a vidéki területeken, teljes mértékben beépítik az általános 
ütemezésbe.   

 

 6.3 Végrehajtási rendszer 
 
 Egyszerűsítés a halászatban és vidékfejlesztésben: A jelenlegi vidékfejlesztési eszközök 

csoportosítása egységes eszköz, a KAP alatt. CÉL:  a mezőgazdaság versenyképességének  
növelése a szerkezetátalakítás támogatásával; A környezetvédelem megerősítése: a föld 
kezelésének támogatása; az életminőség javítása a gazdasági tevékenységek bővítésével. A 
LEADER+ integrálása a központi programozásba. A halászati tevékenységek csoportosítása 
egy egységes eszközben, amely a szektor átalakítására irányuló tevékenységekre összpontosít.  

 
 Megújított közvetítési rendszer - Programozás: A tagállam előkészíti a nemzeti 

keretdokumentumot, melyet a Bizottsággal megtárgyal és kialakítja a kereteket a tematikus és 
regionális programok előkészítéséhez. Nem irányítási eszköz. A Bizottság politikai 
dokumentum alapján fogadja el minden ország nemzeti és regionális programját.  
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 Az alapok számát háromra csökkentik (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap). A jövőbeli ERFA és 

ESZA beavatkozások programonként egységes alappal működnek.  A 336,1 milliárdos 
költségvetés 2007-2013 közötti időszakra előrevetíthető indikatív felosztása: 78% ⇒ 
Konvergencia célkitűzés, 18% ⇒ Regionális versenyképesség és foglalkoztatás, 4% ⇒ 
területi együttműködési célkitűzés. 

 
 ERFA: Bővítés = több határ ⇒ Közös projekteken alapuló területi együttműködés, a területi 

fejlesztést előmozdító tevékenységek. Az ERFA tevékenységek megkülönböztetése a 
régióktól függően, de a lisszaboni és göteborgi prioritásokra koncentrálva.  
 Konvergencia célkitűzés: a hangsúly a kutatáson, az innováción, a kockázat-

megelőzésen és az infrastruktúrán van.   
 Regionális versenyképesség és foglalkoztatási célkitűzés: Három területe: Gazdálkodás 

az innovációval és a tudással; környezetvédelem és kockázat-megelőzés; hozzáférés a 
közlekedéshez és az ICTk-hez45. 
 Területi együttműködési célkitűzés: határokon átnyúló és nemzetek közötti 

alkotóelemek, a lisszaboni és göteborgi agendához kapcsolódó tevékenységek. Az összes 
résztvevőt magában foglaló lentről felfelé haladó megközelítésen alapul; a régiók és a 
helyi hatóságok közötti csereforgalom, elemzések és tanulmányok hálózatának 
fejlesztése. A tervezési és az irányítási szabályzatok egyszerűsítése. Különös figyelem a 
területi sajátosságokra46. A programtervezésekben a listákat úgy lehet módosítani, hogy 
városi, vidéki területek, valamint a természeti hátrányokkal rendelkező vidékek sajátságos 
helyzetét figyelembe lehessen venni. A legkülső régiók többletkiadásai finanszírozásának 
lehetővé tétele.  

 
 ESZA: A Közösség pénzeszköze és az uniós politika keretrendszere közötti kapcsolat 

megerősítése. Az ESZA támogatja a tagállamok olyan politikáját, mely összhangban van az 
európai foglalkoztatási stratégiával és a társadalmi integráció célkitűzéseivel, az oktatással és 
a képzéssel. 

 
 Mind a Konvergencia, mind pedig a Regionális versenyképesség és foglalkoztatási 

célkitűzései szerint: az intézkedések támogatása a gazdasági és társadalmi változás 
előrejelzése és irányítása érdekében. Négy kulcsfontosságú terület: a munkavállalók és a 
vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése; a munkához jutás elősegítése, a 
munkanélküliség megakadályozása, a munkában töltött élet meghosszabbítása; a 
hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának erősítése a munkába történő 
integrációval és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemmel; a foglalkoztatási és 
integrálási reformok érdekében létrejött partneri kapcsolatok.   
 A legkevésbé prosperáló régiók és tagállamok: A strukturális alkalmazkodás, a 

növekedés és a munkahelyteremtés elősegítése.  
 A konvergencia célkitűzés értelmében az ESZA támogatja az oktatási és képzési 

rendszerek javítását, valamint minden szinten a közigazgatás intézményi kapacitásának és 
                                                 
45 információs és kommunikációs technológiák.  
46Az EK Szerződés 299. cikk (2) bekezdésének megfelelően.  
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hatékonyságának javítására irányuló fellépéseket. Prioritást kap a nemzetek közötti 
együttműködés; különös jelentőséggel bír a felelősségteljes kormányzás elősegítése.   A  
konvergencia célkitűzés értelmében a szociális partnereket ösztönözni kell, hogy 
vegyenek részt a kapacitások megteremtésében.  

 
 Kohéziós Alap : CÉL: pénzügyi hozzájárulást nyújtani a környezetvédelmi és a transz-

európai hálózatokra vonatkozó beavatkozásokhoz. A bővítést követően az alap vonatkozik az 
új tagállamokra 2006 végéig, valamint Görögországra, Portugáliára és Spanyolországra. A 
következő programozási időszak:47 Az alap hozzájárul a strukturális alapok több éves 
programozásába integrált 10 kohéziós alap beavatkozás konvergenciájához. Közlekedési 
hálózatok: a fellépések követik az iránymutatásokat48. Környezet: az EK Szerződés 174. 
cikkében leírt célkitűzések. Az alap a fenntartható fejlődésre49 irányuló fellépéseket is 
támogathatja.   

 
 Területi kohézió: A 159. cikk50 megengedi a különleges fellépéseket az alapokon kívül ⇒ 

nagyobb társadalmi és gazdasági kohézió. A határokon átnyúló együttműködés 
együttműködési eszközt követel meg ⇒EGCC51 : felléphet tagjai nevében. Megbízatása ⇒ 
az európai határokon átnyúló együttműködés megszervezése. Végre tud hajtani olyan 
határokon átnyúló együttműködési programokat, melyeket a strukturális alapok, és a nemzeti 
és regionális alapok finanszíroznak, vagy olyan határokon átnyúló együttműködési 
programokat, melyeket nem finanszíroz az EK.   

 
Pénzügyi irányítás és ellenőrzés 
 
 A feladatok átláthatóbb megosztása a Bizottság és a tagállamok között (a különböző 

ellenőrzési szintek egyértelműbb tagozódása).   
 
 Az N+2 szabály általánossá tétele: hatékonyság és fegyelem.  

 
 A Bizottság beavatkozása az ellenőrzésbe és a felügyeletbe a tagállam által adott biztosíték és 

az adott pénzügyi kockázatok arányában.  
 
 A kifizetések feltételét a tagállam kötelezettségvállalása határozza meg az ország irányítási és 

ellenőrzési rendszerének megbízhatósága tekintetében. 
   
 Eltérések esetében a pénzügyi korrekció mechanizmusainak tisztázása. 

 
 A kohéziós alap feltételrendszere a konvergenciaprogramok tiszteletben tartásához 

kapcsolódik (kötelezettségvállalások átmeneti felfüggesztése, de a visszaállítás lehetséges).   

                                                 
47 2007-2013 
48 1692/96/EK (felülvizsgált). 
49 Ahol van környezetvédelmi dimenzió. 
50 EK Szerződés 
51 A határokon átnyúló együttműködés európai csoportosítása (EGCC): az igénybevétel választható. 
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6.5. Új jogalkotási javaslatok 
 
A jogalkotási javaslatok 5 rendeleten keresztül jutnak érvényre:  
 

 Egy általános rendelet, amely meghatározza a fő célkitűzéseket és a jogosultsági 
szabályokat a beavatkozásra, a programozásra, és az alapok kezelésére52. 
 3 rendelet, ERFA, ESZA és a Kohéziós Alap, melyek az egyes alapokra jellemző 

szabályokat határozzák meg53. 
 Rendelet az európai határokon átnyúló együttműködés csoportosításáról, mely a 

regionális és helyi szervezetek számára hozzáférhető új együttműködési eszközt 
teremt54. 

 
A Kohéziós politika újra-orientálása, az Unió prioritásai alapján (Lisszabon és Göteborg). 
Tagozódás a fenntartható fejlődés 3 tartópillére köré:  
 

 Versenyképesség: innováció, kutatás, oktatás és hozzáférhetőség.  
 Foglalkoztatottság és társadalmi integráció. 
 Környezetvédelem és kockázat-megelőzés.  

 

6.6. Javasolt ütemezés 
 
 
KOHÉZIÓS POLITIKA 
 

 
PÉNZÜGYI KILÁTÁSOK 2007-2013 

 2004 július: A Bizottság elfogadja a 
jogszabály csomagot  
 

A 2006 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási 
javaslatok – javaslat egy Intézményközi 
megállapodásra (IIA) a költségvetési 
fegyelemről, valamint javaslat a saját 
erőforrások rendszerének módosítására.    
 

2005 vége: A Tanács és az Európai Parlament 
döntése 

Az Európai Tanács döntést hoz az új 
pénzügyi tervről (megállapodás az adatokról 

                                                 
52 Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezéseket meghatározó tanácsi rendelet javaslat. 492. végleges COM (2004), 2004. július 14.  
53 Javaslat az Európai Parlament és Tanács Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendeletére. 495. végleges 
COM (2004), 2004. július 14.; Javaslat az Európai Parlament és Tanács Európai Szociális Alapról szóló rendeletére.  
493. végleges COM (2004) 2004. július 14.; Javaslat a Tanács Kohéziós Alapot létrehozó rendeletére. 494. végleges 
COM (2004), 2004. július 14.  
54Javaslat az Európai Parlament és Tanács Határokon átnyúló együttműködés európai csoportosítását (EGCC) 
létrehozó rendeletére. 496. végeleges COM (2004), 2004. július 14.  
 



DV\542120HU.doc  PE 347.143 
külső fordítás 

HU   HU 
28

 és a IIA-ról)  
 

2006: A 2007-2013 közötti időszak 
programjainak előkészítése  
 

A 2007-2013 közötti időszak programjainak 
előkészítése  
 

2007. január 1.: a bevezetés kezdete  
 

A bevezetés kezdete  

 
 

7. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 
INTÉZMÉNYI SZEREPE  

 

7.1 Az Európai Parlament jogalkotási és nem jogalkotási jogkörei  
 
A Parlament az alábbi területen használta ki új hatáskörét:  
 

7.1.1. Jogalkotási hatáskörök 
 
 Az EK Szerződés 159. cikk, (3) bekezdése55 előírja, hogy egyedi fellépésekről az alapokon 

kívül kell dönteni, hogy a szerződésben meghatározott társadalmi és gazdasági kohézió 
célkitűzését elérjék.  Ilyen fellépéseket az együttdöntési eljárás (251. cikk) szerint lehet 
elfogadni. E cikk alapján és a határokon átnyúló együttműködést gátoló meglevő akadályok 
leküzdése érdekében, új jogi eszköz kerül bevezetésre az európai együttműködési 
csoportosítások létrehozására.  

 
 Az EK Szerződés 161. cikk bevezette a hozzájárulási eljárást az általános rendeletekben 

való döntésnél: A Tanács egyhangúlag cselekszik a Bizottság javaslatára, miután megkapta 
az Európai Parlament hozzájárulását, és miután konzultált a Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal és a Régiók Bizottságával, hogy meghatározza az alábbi, strukturális 
alapokkal és kohéziós alappal kapcsolatos kérdéseket: feladatok, prioritás célkitűzések és az 
alapok szervezése; a rájuk vonatkozó általános szabályozás; hatékonyságuk biztosításához 
szükséges támogatások, az alapok egymással és más meglevő pénzeszközökkel való 
koordinációja. Egy új bekezdés előírja, hogy 2007. január 1-től a Tanács minősített 
többséggel jár el a Bizottság javaslatára, miután megkapta az Európai Parlament 
hozzájárulását, amennyiben addigra a 2007. január 1-től alkalmazandó több éves pénzügyi 
terv és az arra vonatkozó intézményközi megállapodás elfogadásra kerül.  

 
 

                                                 
55 A Nizzai Szerződés által módosított cikk.  
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 Az EK Szerződés 148. és 162. cikkei bevezették a Tanáccsal való együttdöntést  az ERFA-
ra és az ESZA-ra vonatkozó döntések végrehajtására esetében. 

 
A Regionális politika, közlekedési és idegenforgalmi bizottság a 2000. évi kormányközi 
konferencia56  összehívására vonatkozó véleményében úgy találta, hogy a hozzájárulási eljárás 
nem megfelelő eljárás arra, hogy az Európai Parlamentet belevonják a strukturális alapok és a 
kohéziós alap jövőbeli feladatainak, célkitűzéseinek és szervezetének meghatározására vonatkozó 
döntésekbe.  Ezért hangsúlyozta, hogy az EK Szerződés 161. cikkét módosítani kell úgy, hogy a 
hozzájárulási eljárás helyébe az együttdöntés, az egyhangúság helyébe pedig a minősített 
többségi szavazás kerüljön. Továbbá úgy ítélte meg valamint, hogy a legközelebbi kormányközi 
konferenciának hangsúlyoznia kell a területi kohézió fontosságát azzal, hogy világosabb előzetes 
döntéshozatali eljárást vezet be a gazdasági és társadalmi kohézió cím értelmében (lásd az 
Alkotmányos szerződésről szóló megjegyzést).  
 

7.1.2. Nem jogalkotási hatáskörök 
 
 Az EK Szerződés 159. cikk, (1)bekezdés előírja, hogy a Bizottság három évente nyújtson be 

jelentést a gazdasági és társadalmi kohézióról az Európai Parlamentnek (Regionális 
Fejlesztési Bizottság – volt RETT Bizottság), a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának melyben elemzi a kohézió állapotát és 
politikáinak hozzájárulását.   

 
 A Bizottság számára 1993-ban elfogadott, majd 1999-ben kiterjesztett57, a strukturális 

politikák Bizottság által történő végrehajtására vonatkozó magatartási kódex, amely 
azon intézkedésekre vonatkozik, amelyek során a Parlamentet a 2000–2006 időszakban be 
kell vonni a közösségi strukturális politikákba. 

 
Végezetül, az EK Szerződés 159. cikk első bekezdés kimondja, hogy a többi közösségi politika és 
fellépés megalkotása és végrehajtása (pl. környezetvédelmi politika, mezőgazdasági politika, 
versenypolitika), és a belső piac megvalósítása figyelembe kell, hogy vegye a kohéziós politika 
célkitűzéseit és hozzá kell, hogy járuljon teljesítésükhöz. A Regionális Fejlesztési Bizottságot 
gyakran felkérik, hogy készítsen véleményt az illetékes bizottságoknak (ENVI, EMPL, IMCO).  
 
 
 

                                                 
56 A5-0086/00 
57 HL C 279., 1999. 10. 01., 488-490. o. 
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7.2. A Régiók Bizottságának intézményi szerepe58 
 
A Régiók Bizottsága tanácsadó testület, amely az Unióban a regionális és helyi hatóságokat 
képviseli és ezek érdekeinek képviseletében lép fel a Tanáccsal és a Bizottsággal egyeztetendő 
kérdésekben.  
 

7.2.1. Más intézmények felkérésére kiadott véleményezések  
 

a. Kötelező konzultáció  
 
A gazdasági és társadalmi kohézió kérdésében a Tanácsnak vagy a Bizottságnak a Régiók 
Bizottságával kell konzultálnia, mielőtt az alábbi kérdésekben döntést hozna:  

• Különleges fellépések (159. cikk) 
• A strukturális alapok feladatainak, prioritásainak és szervezetének meghatározása (161. 

cikk),  
• Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó végrehajtási határozatok (162. cikk) 

 
b. Önkéntes konzultáció  

 
A Bizottság, a Tanács vagy a Parlament a Régiók Bizottságával más egyéb ügyben is 
konzultálhat, amennyiben azt jónak látja. Ha a Tanács vagy a Bizottság a Régiók Bizottságával 
tárgyal (kötelező, avagy önkéntes alapon), felállíthatnak időbeli korlátozást (legalább egy hónap), 
amely után a véleményezés hiánya nem akadályozhatja meg őket a további lépések megtételében.    

Saját kezdeményezésre kiadott vélemények 
 

a. A Gazdasági és Szociális Bizottsággal történő konzultáció esetén 
 
Amikor a Tanács vagy a Bizottság a Gazdasági és Szociális Bizottsággal konzultál, tájékoztatnia 
kell a Régiók Bizottságát is, amely véleményt adhat ki a kérdésről, ha úgy ítéli meg, hogy az 
regionális értékeket is érint.   
 

b. Általános gyakorlat 
 
A Bizottság általában bármikor adhat ki véleményt, ha alkalmasnak találja. A Bizottság már adott 
ki véleményt saját kezdeményezésre olyan területekre vonatkozóan, mint pl. a strukturális alapok 
és a városfejlesztés.  
 
                                                 
58 Európai Parlament. Kutatási Főigazgatóság. "Európai Parlament Tájékoztató adatlapok".  Luxemburg, 2001, 9. 
kiadás  
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Az Alkotmányos Szerződés tervezete megnövelte hatáskörét az alábbiakban59:  
 

 A szubszidiaritás elvének megsértésével kapcsolatos, a Bírósághoz benyújtott 
keresetek: „Az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik a szubszidiaritás elvét 
megsértő európai jogalkotási aktusok megtámadására. [...] A Régiók Bizottsága 
szintén keresetindítási joggal rendelkezik az olyan jogalkotási aktusok tekintetében, 
amelyek elfogadásához az Alkotmány rendelkezései szerint vele konzultálni kell.”60;  

 
 előjogaik (azaz a gazdasági és társadalmi kohézió) védelmének céljából: "„ [...] a 

Bíróság hatáskörrel rendelkezik az olyan keresetek tekintetében, amelyeket valamely 
tagállam, az Európai Parlament, a Miniszterek Tanácsa vagy a Bizottság nyújt be 
hatáskör hiánya, lényeges eljárási szabályok megsértése, az Alkotmány vagy az 
alkalmazására vonatkozó bármely jogi rendelkezés megsértése vagy hatáskörrel való 
visszaélés miatt [...] a Bíróság azonos feltételek mellett rendelkezik hatáskörrel a 
Régiók Bizottsága által előjogai megóvása érdekében indított keresetek 
tekintetében”61. 

 

                                                 
59 Lásd az Alkotmányos Szerződésről szóló megállapodás összefoglalását – Regionális politikai kérdések – 
összeállította a Titkárság:  
60 Jegyzőkönyv a szubszidiaritás és arányosság elveinek alkalmazásáról  
61 III-365. cikk 
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1. MELLÉKLET HASZNOS EURÓPAI PARLAMENTI ÉS INTÉZMÉNYKÖZI 
KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK  
 
EURÓPAI PARLAMENT. REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 
 
Tagok és helyettesek  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Titkárság  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Koordinátorok és a képviselő csoport tisztségviselői 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 
EURÓPAI BIZOTTSÁG 
 
Mr Olivier BRUNET  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
Tel: +32.(02) 295 1061/7239 
E-mail: olivier.brunet@cec.eu.int 
 
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 
 
Rafael de BUSTAMANTE  
Direction II - Affaires sociales et régionales; Politique régionale et cohésion économique et 
sociale 
40 GH 04 
Tel: +32.(0)2 285 5190/4958 
E-mail: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 
RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 
 
Commission de la politique de cohésion territoriale (COTER) 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
C:Documents and SettingsIldiLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5TCVZI7NOafael.debustamante@consilium.eu.int
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Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
Tel: +32(2).282 2508/2141 Tel: (32-2) 282 2169/2141 
E-mail: Serafino.Nardi@cor.eu.int E-mail: Damian.Lluna@cor.eu.int 
 

2. MELLÉKLET A TAGÁLLAMOKBAN FOLYAMATBAN LEVŐ PROJEKTEK LISTÁJA  
 
Az egyes tagállamokban folyamatban levő projektek listája az alábbi honlapokon található 
meg (angol, francia, német). 
 
 
Közös honlap további linkekkel: 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Ez az oldal kapuként szolgál más olyan honlapokhoz, melyek kimondottan az európai régiókról 
és a területfejlesztési programokról szolgáltatnak információkat:  
 

• Területfejlesztési programok 2000-2006 (1. és 2. célkitűzés)  
• INTERREG programok  
• URBAN programok  
• Innovatív fellépések (10. cikk)  
• Európai Területfejlesztési Terv (ETT)  
• Európai hálózatok és szervezetek  

 
Sikertörténetek. Európai projektek adatlapjai  
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Irányító hatóságok 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
 

mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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3. MELLÉKLET  HONNAN KAPHATUNK TÁJÉKOZTATÁST?  
 
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS  
 
 
Az Európai Unió tevékenységei- Regionális Politika 
 
Legfontosabb oldalak, dokumentáció, összefoglalások, jogi szövegek, stb.  
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus- Regionális politika 
 
A regionális jogszabályok hasznos gyűjteménye (dán, német, görög, angol, spanyol, finn, francia, 
olasz, holland, portugál, svéd nyelven) 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
Eur-lex: Az Európai Unió jogszabályainak portálja  
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(minden nyelven)  
 
- Hivatalos Lap    
- Szerződések    
- Jogszabályok    
- Előkészületben levő jogszabályok    
- Esetjog    
- Parlamenti kérdések     
- Közérdekű dokumentumok    
- Bővítés  
  
 PreLex, az intézményközi eljárások adatbázisa  
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
(elérhető dán, német, görög, angol, spanyol, finn, francia, olasz, holland, portugál, svéd nyelven) 
 
Nyomon követi a Bizottság és más intézmények közötti döntéshozatali eljárás fázisait :  
 

• az eljárás állapota;  
• az intézmények döntései;  
• személyek nevei;  

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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• felelős szolgálatok;  
• dokumentumok referenciái, stb. 

 
 

CELEX, Európai jogszabályok 
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(minden nyelven elérhető) 
 
- jogszabályok;  
- előkészítő aktusok;  
- esetjog;  
- az irányelveket végrehajtó nemzeti intézkedések; 
- parlamenti kérdések;  
- egységesített dokumentumok;  
- EFTA dokumentumok;  
- Hivatalos Lap, C sorozat dokumentumok. 

 
 
EURÓPAI BIZOTTSÁG 
 
INFOREGIO honlap 
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Ezen a honlapon megtalálható: 
            - legfrissebb hírek a kohéziós politikáról; 
            - prioritások és a kohéziós politika eszközei; 

- a strukturális alapokra vonatkozó új rendeleti javaslatok a 2007-2013 programozási 
időszakra:  

 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/introne
wregl0713_en.htm 

 
-tematikus tájékoztatók; 
-az EU-n belüli tagállamok és régiók tájékoztató adatlapjai; 
-sikertörténetek; 
-sok információforrás és külső internetes linkek; 
-a tagállamokon belüli irányító hatóságok címei; 

            - a strukturális programok értékelésének dokumentumai; 
            - A strukturális alapok teljesítési jelentéseinek történeti értékelése, tanulmányok és egyéb 

értékelési dokumentumok, valamint   
- egyéb információk és dokumentumok.  

 (a honlap elérhető német, angol, spanyol, francia és olasz nyelven – néhány dokumentum az EU 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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valamennyi hivatalos nyelvén letölthető)  
 
 
 
 
 
 
Rendszeres kiadványok 
 

• Az « Inforegio news » havi hírlevél gyors áttekintést nyújt a közösségi szintű kohéziós 
politikára vonatkozó legfrissebb információkról.  
(elérhető cseh, dán, német, görög, angol, spanyol, észt, finn, francia, magyar, olasz, litván, 
lett, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén és svéd nyelven) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
• Az « Inforegio Panorama » magazin  jelentéseket és interjúkat mutat be azokkal az 

emberekkel, akik a kohéziós politikát alapvetően végrehajtják (évente háromszor jelenik 
meg)  (elérhető angol és francia nyelven) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
Legfrissebb kiadványok 
 

• Harmadik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról. Új partnerség a kohézió 
érdekében – konvergencia versenyképesség együttműködés. Az Európai Bizottság 2004. 
február 18-án fogadta el (elérhető bolgár, cseh, dán, német, görög, angol, spanyol, észt, 
finn, francia, magyar, olasz, litván, lett, holland, lengyel, portugál, román, szlovák, 
szlovén és svéd nyelven). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/coh
esion3_en.htm 
 

• A régiók szolgálatában (frissítve 2004. májusban) 
Az európai szintű regionális politika általános bemutatása  
(elérhető angol, francia, német, cseh, dán, görög, spanyol, észt, finn, magyar, olasz, litván, 
lett, flamand, lengyel, portugál, szlovák, szlovén és svéd nyelven augusztus végére) 

 
• Versenyképesség, fenntartható fejlődés és kohézió Európában – Lisszabontól Göteborgig 

(2003) 
A regionális politika hozzájárulása a lisszaboni és göteborgi Európai Tanácsok 
célkitűzéseihez 26 példaértékű projekt formájában.  
(elérhető dán, német, görög, angol, spanyol, finn, francia, olasz, holland, portugál, svéd 
nyelven) 
 

• Partnerség a városokkal – Az URBAN közösségi kezdeményezés (2003) 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
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Az „URBAN módszer” bemutatása néhány projekttel  
(elérhető dán, német, görög, angol, spanyol, finn, francia, olasz, holland, portugál, svéd 
nyelven) 
 

• Együttműködés határok nélkül (2002) 
Az „INTERREG módszer” bemutatása néhány projekten keresztül.  
(elérhető dán, német, görög, angol, spanyol, finn, francia, olasz, holland, portugál, svéd 
nyelven)  

• Tagállamonként több kiadvány, amely néhány olyan projektet mutat be, melyeket az 
Európai Unió társ-finanszírozott a tagállamokban (1997 – 2003) 

 
 
Az Inforegio szolgáltatás: az Európai Unió regionális politikájának 
információs központja  
A fent említett kiadványokhoz hozzájuthat, ha kapcsolatba lép az Európai Bizottság Regionális 
Politikai Főigazgatóságának Tájékoztatási Központjával (csoportok, tájékoztatáskérés, cyber 
kávéház, konferencia lehetőségek).   
 
Ezenkívül a regionális politikával összefüggő különböző könyvek és tanulmányok állnak 
rendelkezésre a könyvtárban. További információkért lépjen kapcsolatba közvetlenül az alábbi 
honlappal:  
 regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
A tájékoztatási központ és a könyvtár a nyilvánosság számára nyitva tart hétfőtől péntekig 09.30-
tól 12.30-ig és 14.00-től 17.00-ig. 
 
Inforegio Service. Av. de Tervueren 41. B – 1040 Brussels 
Tel. : + 32 2 296 60 34 
Fax : + 32 2 296 60 03 
Email : regio-info@cec.eu.int 
 
 
EURÓPAI PARLAMENT  
 
 
Európai parlamenti tájékoztatók: regionális politika  
 
Az Európai Parlament Kutatási Főigazgatósága által készített tájékoztató adatlapoknak ez az 
elektronikus kiadása az utolsó kiadás frissített változata, amely a kilencedik volt, az első 
közvetlen európai parlamenti választások óta.  
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 

mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm


DV\542120HU.doc  PE 347.143 
külső fordítás 

HU   HU 
38

(elérhető dán, német, görög, angol, spanyol, finn, francia, olasz, holland, portugál, svéd nyelven) 
 
 
 
A Regionális Fejlesztési Bizottság honlapja   

 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(elérhető angolul és franciául) 
 

- Bemutatás és feladatok;  
- Megbeszélések és agendák naptára;  
- Képviselők;  
- Folyamatban levő munka;  
- Ülésdokumentumok;  
- Elfogadott jelentések (2004-2009);  
- 5. parlamenti időszak (1999-2004) – Tevékenységi jelentés;  
- Harmadik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról (Konstantinos Hatzidakis) (A5-
0272/2004). 
- Hírlevél;  
- Megjegyzés az Alkotmányos Szerződéshez – Regionális politikai kérdések-, kidolgozta 

a Titkárság;  
- Vademecum a regionális és kohéziós politikáról, kidolgozta a Titkárság;  
- Kapcsolatok a könyvtárral - ResearchNet és az Európai Unió tevékenységei – Regionális 

politika;  
 
 

Az Európai Parlament könyvtára  
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(csak angol nyelven) 
- Könyvtár katalógus;  
- Adatbázisok és egyéb információs források;  
- Információkereső pontok;  
- Politikai területek témakör vagy a bizottság szerint: területfejlesztés  
Intranet: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• Újdonságok 
• Kulcskérdések 
• Adatforrások 
• Információkereső pontok 
 

- Új nemzeti és európai ügynökségek;  
 

http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
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Kérések és információkérés  
Kérni és érdeklődni lehet e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben vagy személyesen a 
Brüsszeli Könyvtárban (ASP 5D) vagy Strasbourgban (WIC M1039). 
 
E-mail: library@europarl.eu.int 
Telefon: 48100, 02 284 8100 
Fax: 02 230 6581 
Belső mail: ASP 05D47 
 
 
 Jogalkotási figyelő (OEIL) 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Internet: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(elérhető angolul és franciául) 
 
- Hírek és általános tájékoztatás 
- Eljárások és nyomon követés 
- Valamennyi kulcsfontosságú témakör eljárásai az Európai Unióban  
- Előrejelzések és eredmények 
 
 
Plenáris ülések  
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
(minden nyelven) 
- Agendák 
-Naptár 
- Jelentések 
- Állásfoglalási indítványok 
- Viták 
- A Parlament által elfogadott szövegek  
-Jegyzőkönyvek 
- Az ülések menete 
- Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentumok  
- Az egyeztető bizottság által elfogadott közös szövegtervezetek 
- Közös álláspontok  
 
 
Az Európai Parlament jelentései  
 
A Parlament jelentései megtalálhatók a plenáris ülések honlapján: 

mailto:library@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
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(minden nyelven) 
Intranet/Internet:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-
NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 
A regionális politikáról szóló 1999-2004-es elfogadott jelentésekhez kattintson az 1999-2004-re, 
majd szúrja be az A5 szám első részét az ablakba, pl. 0272 a Hatzidakis-jelentéshez, Harmadik 
jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról  
 
A regionális politikáról szóló  2004-2009-es elfogadott jelentésekhez kattintson a 2004-2009-re, 
majd szúrja be az A6 szám első részét az ablakba.   
 
 
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA  
 
Általános ügyek és külkapcsolatok  
(minden nyelven) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&c
msid=349 
 
Gazdasági- és pénzügyi Bizottság (ECOFIN) 
(minden nyelven) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&c
msid=350 
 
A Tanács dokumentumainak nyilvános nyilvántartása  
(minden nyelven) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 

Könyvtár 
Telefon (32-2) 285 65 25 
Fax (32-2) 285 81 74 
E-mail: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 
 EURÓPAI TANÁCS  
 
 
Holland EU elnökség  
 
http://www.eu2004.nl/ 
(elérhető holland, angol és francia nyelven) 

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
http://register.consilium.eu.int/
mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
http://www.eu2004.nl/
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Politikai terület: Gazdasági- és pénzügyek  
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX
1X51929X26 
 
 
EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG  
 
 
Elfogadott vélemények   
(elérhető dán, német, görög, angol, spanyol, finn, francia, olasz, holland, portugál, svéd nyelven) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
Kiadványok 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• Az EU kohéziós politikájának jövője (elérhető angolul és franciául) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
Az EGSZB dokumentumainak nyilvános nyilvántartása  
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 
 
 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elköltözik!  
 
Az új cím 2004. július 1-től: 99, rue Belliard. B-1040 BRUSSELS 
 
A telefon- és a fax szám, valamint az e-mail cím változatlan marad!  
Tel: +32 (0)2 546 90 11 
Fax: +32 (0)2 513 48 93 
 
 
RÉGIÓK BIZOTTSÁGA  
 
COTER: Területi Kohéziós Politika Bizottsága  
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 

http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
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(elérhető dán, német, görög, angol, spanyol, finn, francia, olasz, holland, portugál, SV nyelven) 
 

- Elnök – Első elnökhelyettes és adminisztrátorok  
- Események;  
- Ülések és agendák naptára;  
- Munkaprogram 2004;  
- Dokumentumok;  

- Tagok. 

 
Elfogadott vélemények és állásfoglalások  
(elérhető dán, német, görög, angol, spanyol, finn, francia, olasz, holland, portugál, svéd nyelven)  
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Az új cím 2004. júniustól:  
Rue Belliard, 101B - 1040 Brussels - Belgium 
Tel. (32-2) 282 2211 - Fax (32-2) 282 2325 
 
 
EGYÉB TESTÜLETEK ÉS SZERVEZETEK  
 
 
Az atlanti ív városainak konferenciája  
http://www.arcat.org/ 
 
Európai Régiók Közgyűlése (AER)  
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 
Európai Regionális jogalkotói Közgyűlések Konferenciája (CALRE) 
 
http://www.calre.net/ 
 

Európai Helyhatóságok és Régiók Tanácsa (CEMR) 
 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
Az európai tengerparti peremterületek konferenciája (CPMR) 
http://www.cpmr.org/ 
 
EUROCITIES 

http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
http://www.arcat.org/
http://www.a-e-r.org/index.html
http://www.calre.net/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.cpmr.org/
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http://www.eurocities.org/ 
 
Az Európai Határrégiók Szövetsége (AEBR)  
http://www.aebr.net/ 
 
 

 

http://www.eurocities.org/
http://www.aebr.net/
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