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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló tanácsi rendeleti javaslatról
(COM(2004)0494 – C6-0000/2006 – 2004/0166(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2004)0494)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 161. cikkének (1) bekezdése értelmében, a Tanács által 
benyújtott, hozzájárulás iránti kérelemre (C6-0000/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság ajánlására és .... véleményére 
(A6-0000/2006),

1. hozzájárulását adja a Tanács rendeletre irányuló javaslatához;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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INDOKOLÁS

1. A Kohéziós Alap alapcélkitűzései

A Kohéziós Alap 1993-ban a Maastrichti Szerződéssel jött létre a gazdasági és monetáris unió 
előkészítésének keretében. Ahhoz, hogy a tagállamok részt vehessenek a gazdasági és 
monetáris unióban, csökkenteniük kell költségvetési hiányukat, és ellenőrzés alatt kell 
tartaniuk államadósságukat. Másrészről, a kevésbé fejlett országoknak hatalmas 
befektetéseket kell véghezvinniük annak érdekében, hogy utolérjék a fejlettebb 
szomszédjaikat és megnöveljék saját gazdaságuk növekedési képességét.

Így a Kohéziós Alap létrehozásának is az volt a célja, hogy lehetővé tegye a kevésbé fejlett 
országok számára a konvergencia kritériumok teljesítését, a Kohéziós Alapból kapott 
támogatások révén lehetővé vált infrastrukturális beruházások folytatásával.

Az Európai Uniót létrehozó szerződés 161. cikkének (2) bekezdése kimondja: „a Kohéziós 
Alap pénzügyi hozzájárulást nyújt a környezetvédelmi, illetve a közlekedési infrastruktúra területén a 
transzeurópai hálózatokra vonatkozó projektekhez”.

A cél tehát az, hogy létrejöjjön egy olyan alap, amely kiegészíti a közösségi regionális 
fejlesztési eszközöket a környezetvédelem és a közlekedési infrastruktúra területén a 
tagállamok közötti gazdasági és társadalmi kohézió, valamint a szolidaritás elérése érdekében.

Csak azok a tagállamok támogathatóak, amelyeknek egy lakosra jutó bruttó nemzeti 
jövedelme (GNI) kevesebb, mint a közösségi átlag 90%-a, és amelyek olyan gazdasági 
programot vezettek be, amely lehetővé teszi számukra az Európai Közösségeket létrehozó 
Szerződés 104. cikkében meghatározott konvergencia kritériumok elérését.

2. A Kohéziós Alapot létrehozó rendelet módosítása

Az EU 2004. május 1-i bővítése óta a Kohéziós Alapot mind az újonnan csatlakozott 10 
országra, mind pedig arra a három régi tagállamra (Spanyolországra, Görögországra és 
Portugáliára) is alkalmazzák, a 2000-2006-os időszak végéig, amelyek a 15 tagú Unióban 
részesültek az Alap támogatásából. Írország 2004. január 1. óta nem részesül támogatásban, 
Spanyolország pedig 2007. január 1-től nem támogatható.

A Bizottság javaslata jól illeszkedik egy olyan kibővített Unió igényeihez, amelyben már 
nagyobb különbségek vannak a tagállamok és az egyes régiók között, és arra szolgál, hogy 
elősegítse a mind a szolidaritás, mind pedig a társadalmi és gazdasági kohézió kialakulását.
Az Alap nyújtotta segítségnek köszönhetően a kevésbé fejlett régiók is részesülhetnek a 
„konvergencia” célkitűzések előnyeiből.

Mindazonáltal a parlamenti vita keretében és a többi intézménnyel folytatott konzultáció 
folyamán megtörténtek az Alapra vonatkozó szabályok szükséges módosításai.
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A Kohéziós Alap költségvetésének (a 2000-2006 közötti időszakra szóló) 18 milliárd euróról 
61 588 243 811 euróra (58 308 243 811 euró + 3 250 000 000 euró az átmeneti egyedi 
támogatásra az általános szabályozás 7a. cikke (3) bekezdése - 16c. és 16d. cikke szerint) 
történt emelése fontos, mivel a tagállamoknak több mint fele jogosult az Alap támogatására.
A Kohéziós Alap alkalmazásának kiterjesztése megfelel a Szerződés ide vonatkozó 
rendelkezéseinek, a Lisszabonban megállapított prioritásoknak, és jól illeszkedik a göteborgi 
fenntartható fejlesztési tervekbe. Ezen kívül lehetővé teszi a támogatásban részesülő 
tagállamok számára, hogy a környezetvédelem és a közlekedés területén megtegyék a 
megfelelő finanszírozási intézkedéseket. A közösségi pénzügyi támogatást egyenlő mértékben 
kell a támogatható környezetvédelmi és közlekedési ágazatok között elosztani.

A Kohéziós Alapból történő finanszírozás során továbbra is elsőbbséget élveznek a transz-
európai, különösen az európai érdekű, illetve a környezetvédelemhez kapcsolódó projektek. A 
rendelet újdonsága az, hogy a göteborgi prioritásoknak megfelelően, megerősíti a Kohéziós 
Alap fenntartható fejlődéshez történő hozzájárulását. Ezen kívül lehetővé teszi a jövőben a 
transzeurópai közlekedési projekteken kívüli, így például a vasúti, folyami, tengeri és 
multimodális útvonalakhoz, a fenntartható városi közlekedéshez kapcsolódó projektek, 
valamint azon programok finanszírozását is, amelyek környezetvédelmi olyan dimenzióik, 
mint az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások révén elősegítik a fenntartható 
fejlődést.

A 2007-2013-as időszakra a közlekedéshez és környezetvédelemhez kapcsolódó 
infrastruktúrák estében a Kohéziós Alapot és az ERFA-t egy egyszerű programozási rendszer 
alapján fogják működtetni a jobb szinergiák biztosítása érdekében. Eközben a 25 millió eurót 
meghaladó költségvetésű környezetvédelmi projektek, illetve a többi ágazatban az 50 millió 
eurós költségvetést meghaladó projektek a Bizottság által külön kerülnek elfogadásra, de 
működtetésükre a hozzájuk kapcsolódó program keretében kerül sor.

Az Európai Parlament több olyan javaslattal állt már elő, amelyek hozzájárultak a rendelet 
szövegének gazdagításához, azáltal, hogy egy „prémium rendszer” bevezetésével 
hangsúlyozzák a környezetvédelemnek, a fogyatékkal élőknek, az eljárások egyszerűbbé 
tételének, az átláthatóságnak és a regionális szereplők szerepe megerősítésének fontosságát. 
Előadóként nagyon sajnálom, hogy a Tanács nem látta szükségesnek elfogadni ezen 
javaslatok némelyikét. 

Különösen a fogyatékkal élők tekintetében, az Európai Parlament azt javasolta, hogy a 2. cikk 
(a rendelet hatálya) szövegezésébe foglaljanak bele egy külön utalást a fogyatékkal élőkre 
vonatkozóan. A Tanács azzal utasította el a javaslatot, hogy inkább az általános rendelkezések 
14. cikkében helyez el utalást. 

Az egyszerűsítés, a decentralizáció és a stratégiai programozás ellenére, én, mint előadó 
szerettem volna felállítani egy, a projektek minőségére és eredményeinek értékelésére, 
valamint közösségi finanszírozás hatékonyságára vonatkozó jelzés értékű prioritási listát, még 
a Bizottság által kidolgozott programozási időszakban. Szintén javasoltam egy „prémium 
rendszer” „közösségi minőségi és teljesítmény tartalék” formájában történő bevezetését, 
amely a 2000-2006-os időszakra kizárólag a strukturális alapok rendelkezésére áll (az 
általános rendelkezésekre vonatkozó javaslat 20., 48. és 49. cikke). Mivel a Kohéziós Alap 
célja eltér a strukturális alapok céljától, amelyek a nemzeti költségvetés egyes kiadásainak 
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helyettesítésére szolgálnak bizonyos projekteknek a támogatásban részesülő tagállamokban 
történő, belső regionális megkülönböztetés nélküli támogatása érdekében. A Kohéziós Alap 
rendkívüli jelentőséggel bír a 2007-2013-as időszakban, ugyanis a bővítést követően a 
tagállamoknak több mint a fele részesül támogatásából. Másrészről pedig a Kohéziós alap 
közösségi költségvetése is háromszorosa lesz az ezt megelőző időszak költségvetésének.
Szintén nagyon lényeges, hogy a Kohéziós Alap hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági és 
társadalmi kohézió megvalósulását megfelelően fel lehessen mérni, illetve ahhoz, hogy 
értékelni lehessen a legfejlettebb tagállamok által elért haladást. Sajnálatos módon azonban a 
Tanács nem érezte szükségét az említett javaslatok elfogadásának.

Előadóként támogatom az automatikus felszabadítás alkalmazásának (N+2 szabály) Kohéziós 
Alapba történő bevezetését; ezzel a Kohéziós Alapra ugyanaz a szabályozás lenne érvényes, 
mint az EFRA-ra vagy az ESZA-ra, ösztönözve ezáltal a Kohéziós Alap forrásainak gyors 
felhasználását. A jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a szabály lehetővé teszi a 
hatékony fegyelmet a projektek gondos és pontos előkészítése, illetve a strukturális alapok 
kezelése során. Ennek ellenére a Tanács úgy döntött, hogy az N+3 szabályt alkalmazza egy 
átmeneti időszakra figyelembe véve a nagyobb projektek kezeléséből adódó nehézségeket.

Összefoglalva fontos kiemelni, hogy a Kohéziós Alapot létrehozó rendeletnek még új 
programozási időszak keretében hatályba kell lépnie, annak érdekében 2007. január 1-től 
kezdődő új projektek működőképesek lehessenek.


