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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A további két állam által nemsokára követendő tíz új uniós tagállam csatlakozása nyomán, és további 
esetleges bővítésekre való tekintettel a kohéziós politikának négyszeres –a regionális és társadalmi 
különbségekből, az újonnan felmerülő területi egyenlőtlenségekből, a társadalmi kirekesztés 
fennmaradásából, illetve a polgároknak az európai projekt iránti közömbösségéből fakadó – kihívással 
kell szembenéznie.

A kohéziós politika önmagában is komoly hozzájárulást jelent a lisszaboni és göteborgi célkitűzések 
megvalósításához. Noha a régióknak a versenyképességre törekvésben való fokozottabb részvételre 
ösztönzése, illetve az intézkedések európai szintű koherenciájának növelése elengedhetetlenül fontos, 
nem lenne szerencsés a kohéziós politika legfontosabb feladatait teljes mértékben a lisszaboni 
célkitűzések mellé felsorakoztatni, sem pedig az összehangolás nyílt módszeréhez folyamodni.

A kohézióra szánt költségvetés csökkentését megindokolandó gyakran hivatkoznak a közkiadásokra 
háruló kötelezettségekre. Jóllehet a közkiadásokra háruló terhek nagyobb hatékonyságot és 
eredményességet követelnek meg, nem szabad alábecsülni jelentőségüket, mivel gyakran eléggé önző 
visszaállamosítási szándékot takarnak. Hogy ezekre pozitívan reagálhassunk, fel kell térképezni a 
finanszírozás új módjait, nevezetesen a kölcsönöket, illetve a magánszektor fokozottabb mozgósítását.

A kohéziós politika eszközök egész arzenálja mellett egy olyan módszert is kínál, amelynek 
hasznosságát a legelmaradottabb régiók meglehetősen elismerik. A többi területen a szóban forgó 
összegek és az eljárások bonyolultságának viszonya gyakran vezet a hatékonyság csökkenéséhez. 
Ugyanakkor megvan az a hatalmas előnye, hogy az európai polgárok számára szemmel látható és 
konkrét dolgot jelent, és az általa hozott többlet nemcsak GDP-pontokban mérhető. A 2000-ben 
bevezetett intézkedések még korántsem kielégítőek, kivéve ami az ESZA (Európai Szociális Alap) és 
az Európai foglalkoztatási stratégia megerősített kapcsolatát, illetve a programok keretében a 
partnerség kibővítését illeti.

A kohéziós politika 3 elsődleges fontosságú tényező – összetartás (konvergencia), versenyképesség és 
területi együttműködés – szempontjából történő alapvető kiigazítására tett javaslatával a Bizottság 
még inkább a jelenlegi igényekhez kíván alkalmazkodni.  Ugyanakkor nyitott kérdés marad az új 
tagállamok fejlődési szükségleteinek megfelelő felkészülése. A Bizottság továbbá jelentős 
egyszerűsítő és decentralizáló erőfeszítések szükségességét hangsúlyozza a strukturális alapok 
kezelését illetően. Mindemellett, a gazdasági, társadalmi és területi fejlesztést illetően megszerzett 
tudás és törekvés tekintetében lemond egyes, a közösségi hozzáadott értékek felmérését lehetővé tevő 
eszközökről, mint például az alapok integrálása, a közösségi kezdeményező programok, a 
magánalapok mozgósítása, stb.

Ami pedig az anyagiakat illeti, ha nemcsak a tagállamok, de a régiók, önkormányzatok és társadalmi 
partnerek reakcióit is figyelembe vesszük, a Bizottság javaslata ésszerűnek tűnik. Néhány kiigazítás 
szükségesnek tűnik, elsősorban azért, hogy a statisztikai hatás által érintett régiók ne szenvedjenek 
hiányt, és a fejlődés előmenetelét konszolidálni lehessen. Ugyanakkor szem előtt kell tartani azt, hogy 
a kohéziós politikáról szóló vita jelenleg részben hiányos egyes politikáknak – mint például a 
vidékfejlesztés – más költségvetési sorokhoz kapcsolása miatt. A lehetséges nyereséget vagy 
veszteséget tehát összességét tekintve kell elemezni.
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Az előző elemzés következtetéseit 10 konkrét cselekvési javaslat és 4 megelőzési tanács segítségével 
foglaljuk össze:

1. Az együttműködés érdekében vissza kell állítani közösségi kezdeményezésen alapuló 
programokat egy európai szinten működtetett régiók közötti együttműködés égisze alatt, 4.3 
millió eurós összeghatárig. A bővítés utáni Unió igényeihez igazított új együttműködési 
területek közt megemlíthetjük a közintézmények korszerűsítését, a városújítást, a falu-város 
kapcsolatokat stb. Az „országok közötti együttműködés” rovat kiigazításával elérhető lenne 
ennek a műveletnek az anyagi semlegessége.

2. A statisztikai hatás által érintett országok esetében a teljes joggal választható országokkal 
azonos módon kell eljárni. Ez a 6 milliárd eurós mérsékelt költséggel járó intézkedés lehetővé 
teszi számos ország, különösen a legérintettebb országok esetében a bővítés – juttatások 
csökkenésével járó – hatásának enyhítését.

3. A megfelelő stratégiai irányultság meghatározása révén fenn kell tartani a vidéki zónák 
versenyképességére vonatkozó célkitűzés és a FEADER közötti együttműködést.

4. Magánalapokból is finanszírozott összköltségvetésű programok létrehozásával újra 
lehetőséget kell teremteni a magánpartnerek mozgósítására. Az egyszerűsítésre törekvés 
keretében a Bizottság azt javasolja, hogy a közösségi hozzájárulás szintjét a közkiadások 
szintje alapján határozzák meg, és ennek során a magánforrásból származó társfinanszírozást 
ne vegyék figyelembe. Ez a konvergencia célkitűzésének megfelelően alkalmazott szabály 
fontos mozgatórugó-hatástól fosztja meg a többi célkitűzést.

5. Hivatalból meg kell hosszabbítani n+3-ig az esedékesség lejártát, különösen mert az új 
tagállamoknak az első évek során még biztosan szembe kell nézniük abszorpciós 
problémákkal.

6. A határokon átnyúló együttműködés finanszírozási kereteit határonként és nem országonként 
kell odaítélni az újítás bátorítása érdekében és az együttműködésnek új lendületet adandó. E 
tekintetben a határon átnyúló együttműködés európai egyesületére (franciául: Groupement 
Européen de Coopération Transfrontaliere, németül: Europäischer Verbund für 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit) vonatkozó javaslat érdekes perspektívákat nyit.

7. A konvergenciarégiókban vissza kell állítani a programonkénti köztes értékelést, hogy 
megfelelő szinten lehessen nyomon követni a programok fejlődését.

8. Kétéves időközökre kell növelni a nemzeti fejlődési jelentések gyakoriságát az új bürokratikus 
eljárások létrehozásának elkerülése érdekében.

9. Félidőben, négy év elteltével igazi felülvizsgálást kell végrehajtani a közösségi prioritások és 
regionális stratégiáknak az elért fejlődés és a felmerült nehézségek szempontjából történő 
áttekintése érdekében. Jelenleg nehéz előre felmérni az új tagállamok gazdasági és társadalmi 
fejlődését, illetve azon  képességét, hogy a strukturális alapokat jól kihasználják. Ezzel 
egyidejűleg tanácsos lenne a régi, illetve az új tagállamok régiói esetében különböző 
fejlesztési fokozatokat létrehozni az eszközök elosztására. Az előbbiek könnyebben kezdik el 
majd a programtervezést, míg az utóbbiaknak feltehetően több időre lesz szüksége.

10. A strukturális beavatkozások eredményei alapján és nem pedig a programokhoz nem 
feltétlenül kötődő makrogazdasági fejlődés alapján kell a feltételeket megszabni.
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Az éberségre intő tanácsok a pénzügyi tervről folytatott tárgyalásoknak eredményeivel összefüggő 
bizonyos kockázatokra vonatkoznak:

A. Az európai területi fejlesztésnek a vidéki régiókban elengedhetetlen kiegészítő elemeként is 
felfogható Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap („EMVA” vagy „FEADER” a 
francia „Fonds européen agricole pour le développement rural” betűszavaként) a Bizottság 
által javasolt szintű költségvetésének integritása

B. A versenyképességi célkitűzéshez rendelt (a Bizottság által javasolt szintű) költségvetés 
integritása. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap („ERFA” vagy „FEDER” a francia „Fonds 
Européen de Développement Régional” betűszavaként) beavatkozásainak az egész térségben 
történő felfüggesztése vagy a fenntartáshoz éppen csak szükséges szintre csökkentése 
következtében az Unió elveszítené egyik legfontosabb eszközét, amelynek köszönhetően az 
európai polgárok érdeklődése tárgyát képezi.

C. Az előcsatlakozási költségvetés növelése, a 2000-2006. közötti időszak szintjéhez közelítés 
érdekében.

D. A strukturális alapok esetében alkalmazandó közösségi vívmányok fenntartása. Biztosítani 
kell, hogy a Közösségek stratégiai irányultságát, az éves jelentéseknek megfelelően nemzeti 
referenciakereteket meghatározó – a Bizottság által a 2007-2013-as időszakra javasolt – új 
programkészítési rendszer következményeként a kohéziós politika ne tévedjen át a 
koordináció nyílt módszerének területére.

Következésképpen elmondható, hogy ha az Európai Unió pusztán egy szabadkereskedelmi zóna lenne, 
a kohéziós politika is az alapoknak a kevésbé fejlett régiók vagy országok javára, a 
jövedelemkülönbség kiegyenlítése érdekében történő újrafelosztására korlátozódhatna.
Ugyanakkor a kohéziós politikának további céljai vannak: nemcsak politikai, de társadalmi és 

gazdasági projekt is egyben. Következésképpen a kohéziós politika egy olyan fejlesztési modell 
szolgálatába állított eszköz, amely keretében a szolidaritás és az együttműködés aktív szerepet 
játszanak.


