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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a jövőbeni bővítések a kohéziós politika működésére való hatásáról 
(2006/2107(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság 2005. évi bővítési stratégiai dokumentumáról szóló 2006. március 
16-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Bizottság „Bővítési stratégia és a főbb kihívások 2006-2007 – mellékletben 
külön jelentés az EU új tagok felvételére irányuló képességéről” című, 2006. november 8-i 
közleményére (COM(2006)0649),

– tekintettel a bővítési stratégiáról és a 2006–2007 közötti fő kihívásokról szóló európai 
bizottsági közleményéről szóló, 2006. december 13-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi 
szempontjairól szóló 2006. december 13-i állásfoglalására3,

– tekintettel „A tárgyalások megkezdése Törökországgal” című 2005. szeptember 28-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel 2006. június 15–17-i Európai Tanács Elnökségének következtetéseire5, 

– tekintettel a „Törökország előrehaladása a csatlakozás felé vezető úton” című, 2006. 
szeptember 27-i állásfoglalására6,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság között 2006. május 17-
én létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló intézményközi megállapodásra7,

– tekintettel a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló, 2004. februári harmadik jelentésre 
(COM(2004)0107),

– tekintettel a Bizottság „A növekedési és foglalkoztatási stratégia és az európai kohéziós 
politika reformja – Negyedik helyzetjelentés a kohézióról” című közleményére 
(COM(2006)0281),

– tekintettel az 1993 június 21–22-i, koppenhágai, 2004. december 16–17-i és 2006. 
december 14–15-i, brüsszeli Európai Tanács Elnökségének következtetéseire,

– tekintettel az EU-Szerződés 49. cikkére és az EK-szerződés 158. cikkére,
  

1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0096.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2006)0568.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2006)0569.
4 HL C 227. E 2006.9.21., 163. o.
5 10633/1/06, 2006.6.17.
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0096.
7 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
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– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság 
véleményére (A6-0000/2007),

A. mivel az EU-Szerződés 2. cikke szerint a szociális, gazdasági és területi kohézió az 
Európai Unió fontos célja, a polgárok számára pedig az európai szolidaritás látható jele,

B. mivel az európai kohéziós politika jelentős sikereket ért el a szociális, gazdasági és területi 
kohézió elérése terén, mint ahogy azt különösen a 2006. júliusi, 4. időközi jelentés is 
mutatja,  

C. mivel az Unió eddigi bővítései az egész Európai Unió számára számos gazdasági és 
biztonságpolitikai előnnyel jártak, és ezek a szempontok a jövőbeni bővítések melletti, 
illetve elleni döntésekben is fontos szerepet játszanak,

D. mivel további jelentős erőfeszítést igényel a keleti bővítéssel csatlakozott országok 
konvergenciájának elérése, mivel itt a kezdeti gazdasági szint alacsonyabb volt a korábbi 
bővítésekhez képest, és ezzel egy időben gyökeres politikai rendszerváltás végrehajtása is 
szükséges; Románia és Bulgária esetében a tanulmányok szerint 76 évnyi idő szükséges a 
75%-os küszöb eléréséhez,

E. mivel a globalizáció következményei nehezítik a felzárkózást, és az EU 15-ön belül is 
újabb helyzeti nehézségeket hoznak napvilágra,

F. mivel az állami költségvetésekre irányuló pénzügyi nyomás fokozódik; mivel számos 
tagállam megsérti a stabilitási kritériumokat; mivel a demokratikus fejlődés az állami 
költségvetéseket fokozottan igénybe fogja venni és megnehezíti a növekedést,

G. mivel a Közösség 2005 októbere óta csatlakozási tárgyalásokat folytat Törökországgal és 
Horvátországgal határidő megjelölése nélkül, az Európai Tanács pedig 2005. 
decemberében tagjelölti státuszt adott Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak; mivel a 
Nyugat-Balkán többi állama (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Szerbia 
(beleérte Koszovót)) lehetséges tagjelölteknek számítanak; mivel a reformfolyamatokat a 
nevezett országok mindegyikében a strukturális politikai elemeket is tartalmazó 
előcsatlakozási programok támogatják,

H. mivel Románia és Bulgária csatlakozásának hatásait még nem mérték fel teljes strukturális 
politikai kihatásainak figyelembe vételével,

I. mivel a nevezett országok a Közösség területét 35%-kal, népességét 27%-kal növelnék, 
GDP-je azonban csak 4%-kal emelkedne; mivel az egy főre jutó GDP 18%-kal 
csökkenne; mivel a szükséges pénzügyi források a jelenlegi támogatási időszakban 150 
milliárd eurót tennének ki,

J. mivel egyedül Törökország a járulékos strukturális finanszírozás 63%-át kapná; mivel 
Horvátországnak ezen összeg 7%-a, a Nyugat-Balkán többi, jelenleg előcsatlakozási 
támogatásban részesülő államnak pedig összesen 9,2%-a jutna,
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K. mivel Törökország csatlakozása révén az európai kohéziós politika teljesen új méreteket 
öltene, mert e politikát még soha nem alkalmazták hasonló nagyságú és hasonló gazdasági 
fejlettségi szinten álló ország esetében, ahol ilyen mértékűek a regionális különbségek,

L. mivel a 2006. júniusi Európai Tanács következtetéseiben rámutatott arra, hogy az Európai 
Uniónak az új tagok felvétele esetén képesnek kell maradnia „az európai integráció 
lendületének” fenntartására, és „minden erőfeszítést meg kell tenni az Unió kohéziójának 
és hatékonyságának megóvására”,

M. mivel a Bizottság 2006. november 8-i bővítési stratégiájában kimondja, hogy a jövőbeni 
bővítések esetén azok uniós költségvetési kihatását előzetesen és részletesen elemezni 
kell,

N. mivel a regionális politikát mint a költségvetés egyik legjelentősebb tételét az uniós 
költségvetés 2008/2009-re tervezett felülvizsgálata keretében a hatékonysági kritériumok 
szempontjából is részletesen megvitatják,

1. az a véleménye, hogy az Európai Unió integrációs képessége különösen azt jelenti, hogy a 
költségvetés-politikai adottságok keretében abban a helyzetben kell lennie, hogy a 
szociális, gazdasági és területi kohézió célját kövesse;

2. az a véleménye, hogy a jövőbeni bővítések nem vezethetnek ahhoz, hogy a statisztikai 
hatás miatt az Európai Unió egyre több régiója kikerül az európai kohéziós politika 
támogathatósági köréből anélkül, hogy gazdaságuk valóban javult volna;

3. sajnálja ezért, hogy a Bizottság 2006. november 8-i közleményében a bővítési stratégiához 
és a 2006-2007-es időszak legfontosabb kihívásaihoz nem nyújtja a jövőbeni bővítések 
pénzügyi következményeinek mélyre ható elemzését;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a küszöbön álló bővítésekkel kapcsolatosan konkrétan és 
rendszeres időközönként számolja ki, hogy milyen régiópolitikai kiadások hárulhatnak az 
Európai Unióra a jelenlegi feltételek mellett, valamint hogy ezáltal milyen 
következményekre lehet számítani a régiók eddigi támogathatóságával kapcsolatosan;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy egy közleményben sürgősen dolgozzon ki egy, a kohéziós 
politikával kapcsolatos lépcsőzetes modellt, amely további differenciálást enged meg az 
előcsatlakozási támogatás és az európai kohéziós politika teljes jogú tagsága között, 
valamint amely lehetővé teszi a tagjelöltek számára a mindenkori politika előrehaladás 
függvényében, hogy akár az Európai Unióban való teljes jogú tagság nélkül is már 
hatékony regionális fejlesztési támogatásban részesüljenek;

6. különösen Törökország számára sürget egy olyan fokozatos koncepciót, amely jobban 
koncentrál bizonyos támogatási témákra (ágazati csoportosulás, igazgatás felépítése, 
egyenjogúság) és támogatási régiókra koncentrál, hogy így elkerülje az átgondolatlan 
pénzügyi belépési automatizmusokat és pontosabb kohéziós és növekedési hatásokat 
célozzon meg;

7. megállapítja, hogy egy, a tagjelölt országok politikai előrehaladásától függő regionális 
politikai lépcsőzetes koncepció a közösségi tagság különleges formájaként vagy az 
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EGT+tagság felértékelt formájában is elképzelhető;

8. kéri, hogy az előcsatlakozási támogatás értékelésekor és reformjakor az Európai 
Parlamentet 2010-től együttdöntési eljárással vonják be a döntéshozatalba;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy a „megerősített szomszédsági politikát” átfogóbban 
határozza meg és ennek keretében jobban gondolja át a strukturális támogatás eszközeit; 

10. a kohéziós politika hatékonyságához elengedhetetlennek tartja, hogy a jövőben a 
tagállamok saját felelősségét magasabb társfinanszírozási aránnyal erősítsék meg;

11. A jövőbeni kohéziós politikáról való elmélkedés keretében azt javasolja, hogy az Európai 
Unió jobban használja ki a kölcsönfinanszírozás fellendítő hatását;

12. az a véleménye, hogy ebben az összefüggésben a kölcsön- és támogatási finanszírozásra 
vonatkozóan előnyösebb feltételeknek kellene érvényesnek lenniük az Európai Unió 
leghátrányosabb régiói számára;

13. kéri, hogy a magánpénzek nagyobb mértékben vegyenek részt finanszírozási forrásként a 
strukturális támogatásban, és a strukturális alapok projektjei és programjai privát 
társfinanszírozását jelentősen könnyítsék meg;

14. kéri, hogy a jövőbeni strukturális támogatást úgy alakítsák, hogy elkerüljék az elmozdítási 
hatásokat és az a véleménye, hogy a Bizottságnak a kohéziós politika keretében kritikusan 
meg kell vizsgálnia, hogy a gyáraknak adott támogatás hogyan hat a vállalkozók helyszín 
tekintetében hozott döntéseire;

15. megállapítja, hogy a kohéziós politika eredményessége összefügg a nemzeti 
gazdaságpolitikával, ezen belül pedig elsősorban a lisszaboni napirenddel kapcsolatos 
nemzeti cselekvési terveknek befolyása van a kohéziós politika eredményességére;

16. felszólítja ezért a Bizottságot és Tanácsot, hogy fontolja meg, hogy a jövőbeni kohéziós 
politika eszközeinek átadását egy olyan jó nemzeti növekedési politikához köti, amelyet 
számokban kifejezhető indikátorokkal kellene meghatározni, hogy így növelje a kohéziós 
politika hatékonyságát;

17. ösztönzi a Bizottságot, hogy az európai kohéziós politikát a jövőbeni 2. és 3. célkitűzés 
támogatási keretein belül jobban koncentrálja a regionális gazdaság nemzetközivé tételére 
és a jelentős nemzetközi infrastruktúrákra;

18. kéri, hogy a strukturális alapokat a jövőben nagyobb mértékben alkalmazzák a 
népvándorlás és a hozzá tartozó regionális migráció következményeinek enyhítésére;

19. az a véleménye, hogy az Európai Szociális Alapot (ESZA) a jövőben még nagyobb 
mértékben kell horizontális eszközként a globalizáció következményeinek enyhítésére 
használni; 

20. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika eredményeit csak akkor lehet felülvizsgálni, ha a 
strukturális alapok kiosztása átlátható módon folyik és ezért kéri, hogy az Európai Unió 
állítson szigorú követelményeket a támogatási eszközök átláthatósága tekintetében;
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21. keményebb szankciókat követel a támogatási pénzekkel való bizonyított visszaélések 
esetére, a pénzek visszaszerzéséhez pedig hatékony eljárást;

22. rámutat, hogy a korrupció elleni eredményes harc, valamint az olyan igazgatási 
kapacitások felépítése, amelyek képesek a strukturális alapok programjának hatékony és 
átlátható megvalósítására, az európai strukturális támogatások döntő alapfeltétele; az új 
csatlakozó országok tekintetében az ellenőrzési eszközök konzekvens és szigorú 
használatát kéri; 

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a Régiók Bizottságának.
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INDOKOLÁS

I. I. A téma körülhatárolása és a „jövőben várható bővítések” fogalmának 
meghatározása
A jelentéstervezet azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy az EU jövőbeni bővítései vajon milyen 
hatást gyakorolnak majd a kohéziós politika hatékonyságára és azt hogyan kell kialakítani 
annak érdekében, hogy el lehessen érni a kívánt kiegyenlítő és növekedésorientált hatásokat.

Az Európai Parlament nemrég a bővítési stratégiáról szóló jelentésében több 
képviselőcsoportján keresztül is követelte, hogy a további bővítéseknél fordítsanak nagyobb 
figyelmet a Közösség befogadóképességére.1 Ebbe bele kell tartoznia az Unió azon 
képességének is, hogy kövesse a szociális, gazdasági és területi kohézió célkitűzését a 
költségvetési adottságok keretén belül.
A strukturális politikát az EU-költségvetés 2008/2009-re tervezett felülvizsgálata (a Bizottság 
felülvizsgálati jelentésének tervezett időpontja 2009 kezdete) is próbára teszi. A hatékonyság 
gondolatának a 2007–2013 közötti költségvetésről szóló intézményközi megállapodásban 
történő tematizálása segítségével a strukturális és regionális politika mint az egyik legnagyobb 
költségvetési tétel heves viták középpontjába kerül.2 Ezért fontos megfontolni a kohéziós 
politika hatékonysága növelésének módjait és lehetőségeit.
A jelentés elemzi továbbá Románia és Bulgária csatlakozását, amely 2007. január 1-jén 
megtörtént. A két ország csatlakozása ugyan nem tartozik formálisan a „jövőben várható 
bővítések” fogalma alá, mivel ezt a bővítési kört már figyelembe veszi a 2007-2013-as 
programozási időszakra vonatkozó új pénzügyi terv. A regionális és strukturális politika 
szempontjából mégis különösen figyelembe kell venni, hogy ezeknek az országoknak a más 
régiók támogathatóságára gyakorolt csekély gazdasági erejének statisztikai hatásairól eddig 
még nem végeztek számításokat, és az csak 2014-től fejti ki hatását.

A jövőben várható bővítések fogalma ezen kívül azokra az államokra vonatkozik, amelyek 
hivatalosan tagjelölt országok, és amelyekkel az EU már megkezdte a csatlakozási 
tárgyalásokat, még akkor is, ha azok eredményei egyelőre még nyitottak. Ez egyrészt 
Törökország, másrészt Horvátország.

Az egyéb nyugat-balkáni országok továbbá (Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, 
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia (Koszovót beleértve)) lehetséges 
tagjelölt országok, amelyek szintén részesülnek az EU-csatlakozásra nyújtott IPA 
előcsatlakozási támogatási eszközökben. Macedónia 2004. március 22-én benyújtotta 
csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz, és a Nyugat-Balkán egyetlen országaként tagjelölt 

  
1 A Bizottság 2005. évi bővítési stratégiai dokumentumáról szóló jelentés  P6_TA-
PROV(2006)0096, 2006. 3. 16-i plenáris szavazás „A Bizottság bővítési stratégiával és a 
2006-2007-es időszak legfontosabb kihívásaival kapcsolatos közleményére vonatkozó 
határozat”, P6 _TA-PROV(2006)568, az A6-0436/2006 alapján, 2006. december 13-i plenáris 
szavazás; Az Európai Unió új tagállamok befogadására való képességének intézményi 
szempontjairól szóló határozat P6-TA-PROV(2006)569 az A6-0393/2006 alapján, plenáris 
szavazás 2006. december 13-án.
2 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről 
és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről (HL 2006/C 139/01)
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státusszal rendelkezik.1

Összességében a fent említett kilenc csatlakozó és tagjelölt országot a következőkben a 
kilenceknek nevezzük. A jelentés a kilencek összességével foglalkozik, akik mindnyájan, még 
ha különböző időpontokban is, középtávon csatlakozhatnak az Unióhoz. A jelentés 
kidolgozásához felhasznált adatok azonban országról országra különböznek; ezeket a 
tárgyalási státusznak megfelelően blokkokban foglaltuk össze.

Azok a további államok, amelyekkel az EU partnerségi megállapodást kötött (Ukrajna, 
Oroszország), illetve az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközre
(ENPI) jogosultak, nem képezik tárgyát a jelentésnek, mert azok csak igen hosszú távon 
minősülnek tagjelölt országnak.

II. A jövőbeni regionális politika keretfeltételei
A konvergencia fejlődése az EU-ban
Az európai kohéziós politika jelentős sikereket ért el. Példa erre az EU déli bővítésének 
támogatása. A strukturális alapok halmozott hatása itt hozzájárult ahhoz, hogy a GDP 
Görögországban, Portugáliában és Írországban 1989 és 1999 között 10 százalékponttal tudott 
emelkedni az EU átlagának 70%-a fölé (63,5%-ról).2 Az egykori csatlakozó országok közül 
ma sokan a 75%, illetve a 90%-os küszöb felett vannak.
A keleti bővítés mérlege ennél visszafogottabb. A kihívás is aránytalanul nagyobb: A 
kiegyenlítendő kiinduló gazdasági állapot itt alacsonyabb szintű volt. A gazdasági változással 
egyidejűleg radikális politikai rendszerváltást is véghez kellett vinni. Az EU 15-ről 25 tagúra 
történő bővítésével az EU területe 23%-kal, lakossága 20%-kal nőtt, míg a hozzáadott érték 
csak 5%-kal, bár a 10 új tagállam átlagjövedelmét 2005-re a régi 15 tagállam 
átlagjövedelmének 50%-ra sikerült növelni, szemben a 1997-es 44%-kal.3 Az életszínvonal 
kiegyenlítődésére (a 75%-os küszöb elérésére) a Bizottság csak a 2040. évvel bezárólag 
számít.  A különböző tudományos intézmények abból indulnak ki, hogy a 10 új EU-tagállam 
növekedése részben jelentősen gyengülhet, tehát a kiegyenlítési folyamat jelentősen tovább 
tarthat.4

Azonban a régi 15 EU-tagállamon belül is sok megoldatlan strukturális probléma van, illetve 
a globalizáció új gyenge pontokat hoz felszínre, amelyek az elhelyezkedésből adódnak. Sok 
régiót sújtanak gyárbezárások és magas munkanélküliség. Az új 10 EU-tagállam gazdasági 
erejének a régi 15 EU-tagállamhoz történő fent említett közelítését időközben a régi 15 EU-
tagállam növekedésének viszonylagos gyengülése is indokolja.

A gazdasági felzárkózás a legtöbb tagállamban feszült állami költségvetési helyzetben megy 
végbe. A tíz új tagállam közül hat (Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlovákia, 
Málta és Ciprus) nem teljesíti a Stabilitási és Növekedési Paktum követelményeit.5 Az olyan 
nagy tagállamok, mint Németország és Franciaország költségvetése is olyan méretű hiányt 

  
1 A jövőbeni bővítések hatásai a kohéziós politika hatékonyságára. A strukturális és kohéziós politikai főosztály 
(Policy Department) 2006.7.31-i közleménye; PE 375.308
2 Új Partnerség a kohézióért. Harmadik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról. Európai Bizottság 
COM(2004)343, 2004. február
3 A bővítés két év távlatából – gazdasági értékelés. Európai Bizottság, 24. sz. alkalmi kiadvány, 2006. május 
4 A közép-, kelet- és dél-európai országok aktuális gazdasági helyzete. Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche, 2005. július; az EUROSTAT adatai, 2006
5 Az új tagállamok és a Stabilitási és Növekedési Paktum: alkalmazkodási kényszer az euróövezethez való 
csatlakozás távlatában? EUROFRAME-EFN jelentés, függelék, 2006. tavasz
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mutatott az utóbbi években, amely nem egyeztethető össze a Stabilitási Paktummal. Ez 
negatívan befolyásolja majd sok tagállamnak az EU költségvetéséhez való hozzájárulással és 
így a kohéziós politikai célra történő befizetésekkel kapcsolatos lehetőségeit és hajlandóságát.
Ehhez hozzájárulnak még a demográfiai változásokat kísérő jövőbeni állami ráfordítások is. A 
Gazdasági és Pénzügyi Tanács egy 2006. február 13-i közleményében1 az áll, hogy az 
életkorhoz kötött állami kiadások részesedése az EU átlagában a GDP 4 százalékával fog 
emelkedni, az átlagos éves növekedési arány pedig jelentősen csökkenni fog a 25 tagú EU 
esetében, méghozzá a 2004–2010 közötti 2,2%-ról 2030 és 2050 között 1,4%-ra.

Az EU befogadóképessége és a jövőbeni bővítések által támasztott kihívás 
Az EU Tanácsa elnökségének egyik határozatában olvasható, hogy az EU új tagok 
felvételekor képes kell, hogy legyen „az európai integráció dinamikáját fenntartani”. 
Ezenkívül „meg kell tenni minden erőfeszítést az Unió kohéziójának és hatékonyságának 
erősítésére”. Így a befogadóképesség a kohéziós politika szempontjából azt jelenti, hogy a 
Közösség többi „régi” régiójának/tagállama nem veszítheti el támogathatóságát a „statisztikai 
hatás” miatt anélkül, hogy ott ne javulna a versenyképesség és a strukturális átalakulás 
helyzete.
A keleti bővítés eredményeképpen elmaradó, illetve kifutó strukturális támogatások is már 
problémát jelentettek a 15 régi tagállam sok régiója számára. Ha a kilencek ma egyszerre 
taggá válnának, az Európai Parlament tudományos szolgálatának számításai szerint az eddigi 
támogatható régiók több, mint egyharmada elveszítené az 1. célkitűzésbe tartozó régió 
státuszát.2 Csupán a Balti országok és Szlovákia nem szenvedne el veszteséget a támogatható 
régiók szempontjából. A legjobban Olaszországot, Németországot, Máltát, Spanyolországot, 
Görögországot és Franciaországot érintené a helyzet. A kohéziós alapokból (90%) kiesne 
Görögország, Ciprus és Szlovénia. Csehország közel állna a 90%-os határ átlépéséhez.
A tudományos számítások azt mutatják, hogy ha a kilencek ma csatlakoznának az Unióhoz, 
annak érdekben, hogy a strukturális alapokból a jelenleg szükségesnek ítélt beruházások 
megvalósíthatók legyenek, egy 150,2 milliárd eurós költségvetésnek kellene rendelkezésre 
állnia a 9 csatlakozó és tagjelölt ország számára. Ez az összeg semmilyen kapcsolatban nincs 
a kilencek strukturális alapok költségvetéséhez való jelenlegi hozzájárulásával (mintegy 4%-
os emelkedés)3

A strukturális alapok ilyen mértékű növelése politikai szempontból nem reális. Ugyanilyen 
kevéssé valószínű a támogatási összegek ennek megfelelő lineáris csökkentése az eddig 
támogatott országokban: Lengyelországnak például a folyó időszakban a támogatási összegek 
50%-kal való csökkentését kellene elviselnie.

Figyelembe kell venni továbbá, hogy az ábrázolt bővítési forgatókönyvek nem egyszerre 
következnek be. Eddig csak annyi bizonyos, hogy a 2007-ben csatlakozó országok, Románia 

  
1 A népesség elöregedésének hatása az állami kiadásokra: a 25 tagú EU nyugdíjra, egészségügyre, krónikus 
ellátásra, oktatásra és munkanélküli segélyre fordított kiadásainak előrejelzése (2004-2050). Európai Bizottság, 
Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság, 1/2006. sz. külön jelentés, 2006.2.13.
2 A jövőbeni bővítések és a kohéziós politika. A strukturális és kohéziós politikai főosztály (Policy Department) 
jegyzete IP/B/REGI/NT/2006_08, 2006. november, lásd a 3. táblázatot a mellékletben
3 A jövőbeni bővítések hatásai az EU regionális politikájára. Számítások és magyarázatok a strukturális alapok 
jövőbeni elosztásához. GEFRA Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, 2006. november
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és Bulgária statisztikai hatásait a következő finanszírozási időszakhoz számítják. Azonban 
minden, az előcsatlakozási támogatási szakaszban lévő ország célja a mihamarabbi uniós 
csatlakozás. Sem az egyes országok csatlakozásának ideje, sem pedig az EU gazdasági 
fejlődése nem jósolható meg pontosan. Még a strukturális pénzek alapként lefektetett 4%-os 
abszorpciója sem azonnal valószínű minden ország esetében. Mindazonáltal a szóban forgó 
csatlakozások dimenzióit is világossá kell tenni az érvényes strukturális politikai szabályok 
alapján. Már ebben a leegyszerűsített leírásban is egyértelmű, hogy a szóban forgó 
csatlakozások egészükben a mai strukturális politika szempontjából túlterhelik a Közösséget.

A számítások azonban azt is mutatják, hogy az egyes csatlakozások az Unióra kifejtett 
hatásukban jelentősen különböznek. Törökország minden szempontból különleges eset. Ha 
Törökország már ma az EU tagja lenne, akkor a becslések szerint Törökország egyedül 
részesülne a strukturális alapok 27,3%-ában. Ez az évi kb. 16 milliárd eurós összeg 
nagyságrendileg megfelel az Európai Bizottság becslésének, amely 2024-re 4–5%-os 
növekedési ráta és 4%-os abszorpció mellett évi 22,4 milliárd eurós összegből indul ki.1 Más 
becslések a 2025. évre csupán a strukturális politika terén évi 26 milliárd euróig terjedő 
összegből indul ki Törökország számára.2

III. Az előadó gondolatai
A felvázolt fejlődési előrejelzések megmutatják, hogy a jelenlegi csatlakozó országok 
regionális életszínvonalbeli különbségei a kibővült Unióban még tovább növekednének, 
méghozzá szélsőséges mértékben. A regionális kiegyenlítődést célzó kohéziós politika 
kihívását tovább súlyosbítja a feszült állami költségvetési helyzet és a globális verseny 
növekvő nyomása, még a 27 tagú Unión belül is. Ezzel egyidejűleg növekednek az európai 
strukturális politikával szemben azok az elvárások, hogy hatékonyan járuljon hozzá a 
lisszaboni stratégiához. Az európai regionális politika előtt álló kihívások erőteljesebb 
mértékben fognak növekedni, mint a regionális politika számára rendelkezésre álló források. 
A kohéziós politika célkitűzéseit a bővítési folyamatban csak egy árnyalt megközelítés, 
valamint a meglévő eszközök hatékonyságnövelőn reformja által lehet elérni. 

A regionális politikai fokozatos modelljei
Az Unióra kifejtett hatások enyhítése érdekében, és hogy ugyanakkor a potenciális csatlakozó 
országoknak a teljes jogú tagságtól függetlenül érdekes perspektívával szolgáljunk, a 
Bizottságnak árnyalt koncepciókat kellene kidolgoznia, amelyek az előcsatlakozási 
támogatások és a kohéziós politikában való teljes jogú tagság között további differenciálódást 
tesz lehetővé. Ez különösen Törökországra érvényes. A megfelelő strukturális politikai 
koncepciókat a csatlakozó országok gazdasági és politikai előrehaladása függvényében kell 
alakítani és lehetne a közösségi tagság különleges formája vagy az EGT+tagság felértékelt 
formája is. A strukturális politikai intézkedések visszafordításának vagy felfüggesztésének is 
lehetségesnek kell lennie. Ezenkívül a „megerősített szomszédsági politika” strukturális 

  
1 A Bizottság szolgálatainak munkadokumentuma a Törökország csatlakozásának perspektívájából eredő 
kérdésekről. SEC(2004) 1202, 2004. október
2 „Törökország EU-csatlakozása: mennyire lesz drága a közös agrárpolitika?”, Harald Grethe. Humboldt 
Universität Berlin, Agrarwirtschaft 54 (2005) 2/ 2005. sz. füzet
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politikai összetevőjét jobban kell definiálni.

A hatékony regionális politika összetevői
A hitelfinanszírozás kiegyenlítő hatása által a regionális politika hatékonysága egy 
pénzügyileg szűk mozgástéren belül maradna, vagy akár erősödne. Az európai támogatások 
magasabb hatékonyságát a nemzeti társfinanszírozási arányok növelésével és az európai 
programok privát társfinanszírozásának egyszerűbb lehetőségeivel lehetne elérni. 
Ezenkívül el kell gondolkozni a kohéziós politika hatékonysága és a nemzeti gazdaságpolitika 
közötti összefüggésről. A Közösség az eszközök kiosztását ezért egy jó nemzeti növekedési 
politikához kapcsolhatná.
A támogatás súlypontjait tartalmilag is alapvető felülvizsgálat alá kellene vonni. Különösen a 
nemzeti versenyképességet támogató programoknak jobban meg kellene célozniuk a
regionális gazdaság nemzetközivé tételét és a nemzetközi kulcsinfrastruktúrák 
kiépítését, hogy nagyobb növekedési impulzust váltsanak ki. Ezenkívül a strukturális 
alapoknak alapvetően fontosabb szerepet kellene játszaniuk a demográfiai változás és a 
globalizáció enyhítésében. A vállalati támogatások hatékonyságát kritikus módon kell 
vizsgálni, hogy a helyszínválasztásban játszott szerepük ne lehessen meghatározó.

Végül pedig meg kell erősíteni az eszközök kiosztásának átláthatóságát. Csak ha 
megfelelően világos, hogy hol kerülnek felhasználásra a strukturális alapok pénzei, akkor 
lehet eredményes a politikai célkatalógus felülvizsgálata. A korrupció és a visszaélés elleni 
harc is elengedhetetlen, és az európai kohéziós politikához való csatlakozás alapvető 
előfeltétele kell, hogy legyen.
A kohéziós politika továbbfejlesztésének kritériumairól a költségvetés 2008/2009-es 
felülvizsgálatakor ugyanúgy beszélni kell, mint a kohéziós politika és az előcsatlakozási 
támogatás jövőbeni értékeléseikor.


