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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló negyedik jelentésről (2007/2148(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló negyedik jelentésre 
(COM(2007)0273) („negyedik jelentés”),

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 158. és 159. cikkére,

– tekintettel a Területfejlesztési menetrendre és a lipcsei európai chartára, valamint a 
Területfejlesztési menetrend végrehajtására vonatkozó cselekvési program tervezetére,

– tekintettel az Európai Területrendezési Megfigyelő Hálózatnak (ESPON) „A területi 
fejlődések, területi forgatókönyvek Európáért” című dokumentumról szóló tanulmányára 
és az Európai Parlamentnek „A regionális eltérések és a kohézió: milyen stratégiák 
legyenek a jövőért?” című dokumentumról szóló tanulmányára,

– tekintettel a Régiók Bizottságának a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló negyedik 
jelentésről szóló véleményére (COTER-IV-011) és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló negyedik jelentésről szóló 
véleményére (ECO/209),

– tekintettel az eljárási szabályzata 45. cikkére és 112. cikkének (2) bekezdésére,

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

A. mivel egy átfogó európai kohéziós politika vált szükségessé a különböző régiókban 
meglévő jelentős eltérések tartóssága miatt, amely helyzetet súlyosbított az Unió nemrég 
történt bővítése,

B. tekintettel az euroszkepticizmus növekedése és a területi eltérések növekedése közötti 
kézzelfogható kapcsolatra, így igazolva a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
szükségességét az Európai Unió legitimitásának megalapozásához, amely a helyszíneken 
látható regionális politika révén történik,

C. tekintettel a kohéziós politika hozzáadott értékére, különösen a fejlődési késedelemben 
lévő régiókban a növekedés és a foglalkoztatás javára, valamin az igazgatási képességek 
megerősítéséhez és decentralizált irányításhoz való hozzájárulására; továbbá arra, hogy e 
címen el kell vetni minden kísérletet, amely e politika újbóli nemzetivé tételére irányul,

D. mivel az új alkotmányos szerződés, amelyet az állam- és kormányfők 2007. október 18-
án hagytak jóvá, a területi kohézió célkitűzését az Unió alapvető célkitűzései között 
szentesíti,

E. mivel a kohéziós politika költségvetése nem elegendő ahhoz, hogy szembenézzenek az 
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elkövetkező új területi kihívásokkal, mint amilyen a demográfiai változás, a városi nagy 
népsűrűség, a migrációs helyváltoztatások, a globalizációhoz való alkalmazkodás, az 
éghajlatváltozás és az energiaellátás,

A 27 tagú Európai Unióban a kohézió állapotának ellentétes eredményei

1. kedvezően fogadja ezt, az előzőeknél részletesebb jelentést, amely különböző mutatókat 
tartalmaz, és olyan országokkal való összehasonlításra vonatkozó hasznos adatokat 
szolgáltat, mint az Egyesült Államok, Japán, Kína és India,

2. sajnálja ugyanakkor a keresztinformációk hiányát a növekedés és a konvergencia 
fenntarthatóságának jobb értékeléséhez, ezért jobb statisztikai eszközöket kér, amelyek 
lehetővé tennék, hogy jobban mérjék az adott területen a kohézió fokát, és ennek 
érdekében szükségesnek tartja az ESPON kapacitásainak megerősítését,

3. örül annak, hogy az egykori kohéziós országok – Görögország, Spanyolország, 
Portugália, Írország – jelentős felzárkózási hatást tapasztaltak, és valóban jelentős 
növekedési arányt jegyezhettek fel a 2000-2006-os időszakra,

4. örül az új tagállamokban jegyzett magas növekedési aránynak, de megállapítja, hogy 
gazdasági konvergenciájukat csak közép- vagy hosszú távra lehet előirányozni,

5. elgondolkodtatja az, hogy az országok közötti konvergencia elrejtheti a régiók közötti 
eltérések mélységét, a regionális és régión belüli különbségek e növekedése több 
szempontból figyelhető meg, mind a foglalkoztatást, a termelékenységet, a jövedelmeket, 
az oktatási szintet, mind pedig az innovatív képességet tekintve,

6. kiemeli például, hogy a régiók versenyképessége nagyban függ a termelékenységtől és a 
munkaerő képzettségi szintjétől, amely határozottan változik mind a régiók, mind a 
tagállamok között, 

7. megállapítja e tekintetben, hogy egyes fejlett régiók kezdenek több gazdasági problémát 
felhalmozni, melyek közé sorolható a gyenge növekedési ráta, a termelékenység és a 
foglalkoztatás csökkenése, valamint a népesség elöregedése,

8. megállapítja, hogy míg az erős növekedésnek köszönhetően Írországban 
megvalósulhatott a teljes foglalkoztatás és az egy lakosra eső GDP-t tekintve második 
helyen áll az Unióban, addig minden ötödik lakost a szegénység fenyegeti, ami 
kérdéseket vet fel a fejlődés fenntarthatóságát és a foglalkoztatás minőségét illetően,

9. hangsúlyozza a gyenge konvergenciát az oktatás szintjében és a valódi oktatási 
szakadékot az Unió és az Egyesült Államok között, ahol a 25 és 64 év közöttiek 29 %-a 
rendelkezik egyetemi diplomával, míg az Unióban alig 16 %-uk; megjegyzi ugyanakkor, 
hogy a felsőfokú oktatásban diplomát szerzett nők száma gyorsabban nő, mint a férfiaké,

10. kiemeli a fővárosi régiók polarizációs hatását – ez a jelenség különösen szembeszökő az 
új tagállamokban –, mely régiók átlagosan az adott ország GDP-jének 32 %-át állítják 
elő, miközben a lakosság 22 %-át képviselik; megjegyzi, hogy ez a polarizáció 
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ugyanakkor a munkanélküliségi ráta jelentős eltérését okozza a városközpontokban,

11. megállapítja, hogy a városiasodás felgyorsulása felborítja a demográfiai, gazdasági, 
társadalmi és környezeti egyensúlyt egy behatárolt területen, és szuburbanizációs 
hatáshoz, valamint a vidéki területek elnéptelenedéséhez vezet,

12. hangsúlyozza a hozzáférhetőség, valamint a központok és a külső negyedek közötti 
kapcsolatok terén meglévő regionális eltéréseket, ami a közlekedésbe történő befektetés 
hiányának és a kapcsolati lehetőségek diverzifikációjának az eredménye,

A regionális politika és a lisszaboni stratégia

13. hangsúlyozza a kutatásba és a fejlesztésbe beruházott hitelekben tapasztalható hatalmas 
különbségeket, és megállapítja, hogy jelentős regionális eltérések vannak az innováció 
terén, amelyeket a negyedik jelentésben mértek az innovációra vonatkozó regionális 
teljesítmény hasznos mutatója alapján,

14.  osztja a Bizottság véleményét, amely szerint a kohéziós politikának ösztönző hatása van 
a lisszaboni stratégiára azáltal, hogy a közberuházásokat azon projektek felé irányítja, 
amelyek egy dinamikus és az innovációnak kedvező gazdasági háló létrehozását 
támogatják,

15. megjegyzi, hogy a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan az előirányzatok kijelölési 
rendszere a konvergencia forrásainak 64 %-át és a versenyképesség forrásainak 80 %-át 
fogja innovációs kiadások felé irányítani, vagyis az előző időszakhoz képest 55 milliárd 
euróval többet,

16. kéri, hogy bővítsék ki a lisszaboni stratégiát annak érdekében, hogy belefoglalják a 
területi dimenziót, lehetővé téve így a régiók saját jellemzőinek figyelembevételét, 
miközben bátorítják a transzeurópai szinergiát és újító tevékenységet végző csoportok 
létrehozását,

17. kéri a Bizottságot, hogy értékelje a kijelölési rendszert és annak a regionális eltérések 
alakulására gyakorolt hatását, valamint ellenőrizze, hogy e rendszer – a prioritások 
meghatározásában – nem támogat-e egy túlzottan centralizált megközelítést („top down 
approach”),

A területi kohézió : egy integrált megközelítésért

18. emlékeztet arra, hogy a kohéziós politikának saját területi kohéziós célkitűzése van, 
amely túllép a lisszaboni stratégián, és nem részesítheti előnyben a már dinamikus 
régiókat úgy, ahogyan azt az előirányzatok szigorú kijelölése megkövetelné,

19. ennek szellemében hangsúlyozza a partnerség és egy többszintű valódi kormányzás 
megvalósításának fontosságát, ami minden helyi, nemzeti, közösségi szintet bevonna a 
regionális fejlesztési célkitűzések meghatározásába és végrehajtásába („bottom up 
approach”),

20. javasolja, hogy részesítsék előnyben azokat a politikákat, amelyek a területek valódi több 
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központú fejlesztését szolgálják oly módon, hogy enyhítik a fővárosokra nehezedő 
nyomást, és támogatják a másodlagos pólusok felemelkedését,

21. javasolja, hogy jobban kapcsolják össze a városi és vidéki problémákat; ezért 
gondolkodik azon, hogy helyes-e a kohézió és a vidékfejlesztés elkülönített 
megközelítése – az EMVA révén; egyébként örül annak, hogy az önkéntes moduláció 
segítségével növelni lehet a vidékfejlesztésre szánt összegeket,

22. figyelmeztet a politikák ágazatokra való bontásának veszélyére, és támogatja egy 
integrált megközelítés kifejlesztését, meghatározva, hogy milyen szinergiák lehetségesek 
a fő területek – mint a közlekedés, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az energia –
között,

23. kéri, hogy a Területfejlesztési menetrend és a lipcsei európai charta célkitűzései 
fejeződjenek ki egy cselekvési program elfogadásában és konkrét végrehajtásban annak 
érdekében, hogy jobban beillesszék a területi dimenziót az összes közpolitikába, 
közösségi és nemzeti politikába,

24. örül a Bizottság bejelentésének, amely szerint 2008 közepére a területi kohézióról szóló 
zöld könyvet készítenek, és kéri, hogy e zöld könyv tartalmazzon az integrált 
megközelítés végrehajtását célzó konkrét lépéseket,

25. e tekintetben megjegyzi egy ellenőrzött együttműködés fontosságát a Parlament és a 
Régiók Bizottsága között a Parlament Vidékfejlesztési Bizottsága közreműködésével a 
regionális politika jövőjének témakörében,

Új területi kihívások és az Európai Unió költségvetése

26. úgy véli, hogy az Unió a jövőben egyre inkább szembesül majd jelentős területi hatású új 
kihívásokkal, úgymint a népesség elöregedése, a nagy népsűrűség a városokban, a 
migrációs helyváltoztatások, az energetikai és éghajlati kérdések, a globalizációhoz 
kapcsolódó változásokhoz való igazodás,

27. úgy véli, hogy a demográfiai változásnak jelentős területi hatása lehet, például egyes 
területek elnéptelenednek, miközben a városok népsűrűsége növekszik, vagy más 
területeken a helyi gazdaság fejlődik, ami  az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
fenntartásával jár,

28. megállapítja, hogy az éghajlatváltozásnak különböző következményei lesznek, amelyek 
Európában régiónként változó válaszokat követelnek meg, 

29. emlékeztet arra is, hogy el kell fogadni az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot 
(COM(2005)0108), amely megfelelőbb arra, hogy szembenézzenek az egyes régiókban -
földrajzi elhelyezkedésük miatt - gyakran nagy pusztítást végző természeti 
katasztrófákkal ,

30. úgy véli, hogy az energiaellátási kérdéseknek és az energiaár emelkedésének jelentős 



PR\691793HU.doc 7/13 PE396.678v01-00

Külső fordítás

HU

térbeli hatásaik lehetnek az egyes területekre, különösen a keleti országok régióiban a 
jelentős energiafüggőség miatt, valamint a vidéki és a legelmaradottabb régiókban is, a 
közlekedéstől való függőség és az energiaárral szembeni érzékenység miatt,

31. úgy véli, hogy a strukturális politikák 2013 után való fenntartása megfelelő válasz ezen új 
kihívásokra, melyet differenciáltan alkalmazni kell az Unió egész területén,

32. úgy véli, hogy az Unió GDP-jének 0,35 %-a nem lesz elég e politika finanszírozásához; 
kéri, hogy a pénzügyi terv felülvizsgálatakor határozzák meg azokat a költségvetési 
eszközöket, amelyek az Unió összes területi kihívásának leküzdéséhez szükségesek.

33. utasítja az elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

BEVEZETÉS

A kohézió, amelynek célja az európai régiók közötti gazdasági és társadalmi eltérések 
csökkentése, az Európai Unió alapvető célkitűzése.

A regionális politika már több mint 20 éve munkálkodik az egész európai terület harmonikus 
és fenntartható fejlesztésén. Több mint húszévnyi strukturális program és kiigazítás a még 
mindig igen különböző régiók közelítése, és valamennyi európai polgár életkörülményeinek 
javítása érdekében.

Az utolsó bővítést követően, amely alapvetően megváltoztatta az EU területi dimenzióját, 
több mint fontos a területi kohéziós célkitűzés ismételt életre keltése az integráció sikere 
érdekében, valamint azért, hogy orvosolják az Európát átszelő véleményellentétek miatti 
válságot, és megbarátkozzanak a polgárok az európai projekttel.

A Parlament tehát pozitívan fogadja ezt a kohézióról szóló, a 2004-es és 2007-es bővítés óta 
első jelentést.

A KONVERGENCIA VEGYES MÉRLEGE A 27 TAGÚ EU-BAN 

A negyedik jelentés adatai szerint a 2000-2006-os időszak bizonyos sikereket hozott nemzeti 
szinten a konvergencia terén. A kohézió fő kedvezményezettjei – Görögország, 
Spanyolország, Írország, Portugália– ugyanis lenyűgöző mértékű növekedést értek el.

2000 óta magasabb növekedést figyeltek meg azokban az országokban, ahol az egy lakosra 
jutó GDP a leggyengébb volt a vásárlóerő tekintetében, például Görögországban vagy 
Portugáliában, ahol 2000 és 2006 között a GDP  2,8 %-kal, illetve 2 %-kal növekedett. 
Továbbá 78-ról 70-re csökkent azon régiók száma, ahol az egy lakosra jutó GDP az uniós 
átlag 75 %-ánál alacsonyabb.

Mivel azonban nagyon alacsony egy lakosra jutó GDP-szintekről indultak, még a dinamikus 
növekedési ráták ellenére is több nehézség figyelhető meg az új tagállamokban, mint a 
régiekben. A növekedés jelenlegi mértéke alapján úgy tűnik, hogy Lengyelországnak, továbbá 
Bulgáriának és Romániának több, mint 15 évre lesz szüksége ahhoz, hogy elérje a 27 tagú EU 
átlagosan egy lakosra jutó GDP-jének 75 %-át.

Bár az utóbbi években kétségkívül fejlődött a tagállamok közötti közeledés, a tagállamokon 
belül a fejlődésbeli eltérések növekedtek. A regionális és régiók közötti eltérések növekedése 
több szempontból is megfigyelhető, mind a foglalkoztatás, a termelékenység, a jövedelmek, 
az oktatási szint, mind pedig az innovatív képesség terén.

A legfejlettebb régiók közül néhány kezd nagyon gyenge, sőt negatív növekedést mutatni. 
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1995 és 2004 között ugyanis megállapították, hogy Olaszországban, Franciaországban, 
Spanyolországban és Németországban 29 régióban csökkent a termelékenység, miközben 16 
régióban csökkent a foglalkoztatás, alapvetően Németország keleti részében, Franciaország 
észak-keleti és Anglia északi részében. E régióknak az innovatív és a csúcstechnológiát 
képviselő gazdaságok fejlesztésével alkalmazkodniuk kell a világkereskedelem nyomásához.

Gyakran ezeket a régiókat érintik leginkább a demográfiai változások, mindenekelőtt a 
népesség elöregedése. Az elnéptelenedés felerősíti a gazdasági problémákat, mivel a 
regionális vásárlóerő csökken, és elsősorban a képzett munkaerő vándorol el e régiókból. A 
kohéziós politikának választ kell adnia e jelentős kihívásra az EU demográfiai és területi 
egyensúlyának fenntartása érdekében.

A jelentés tartalmaz egy érdekes összehasonlítást is a világban meglévő fő versenytársakkal. 
Úgy tűnik, hogy az egy lakosra jutó GDP-vel mért regionális eltérések sokkal erőteljesebbek a 
27 tagú EU-ban, mint az Egyesült Államokban vagy Japánban: az USA valamennyi 
államában és a 47 japán régióból 40-ben az EU átlagánál magasabb az egy lakosra jutó GDP. 
Ez részben az EU területi sajátosságával magyarázható, amelyre jellemző, hogy egy kis 
területen nagy földrajzi, kulturális sokféleséget mutat, valamint az a történelmi sajátosság, 
hogy a két világháborút követően a kontinens megosztottá vált..
Ezzel szemben Kínában az egy lakosra jutó GDP alig éri el a közösségi átlag egyötödét és az 
indiai átlag egynyolcadát.

A 2007-2013-AS ALAPOK A LISZABONI STRATÉGIA FELÉ

A kibővített 27 tagú Európában indították el hivatalosan 2007. január 1-jén a strukturális 
alapok 2007-2013-as új programozását. Ha a költségvetési keret következetes is (308 milliárd 
EUR az egész Unióra), az új tagállamok szükségletei jelentős beruházásokat tesznek 
szükségessé, ami a régi tagállamokban a finanszírozási prioritások súlypontjainak 
áthelyezését vonja maga után csökkentett költségvetésekkel együtt.

Az integrációs célkitűzéseken túl a 2007-2013-as tervezés egyértelműen illeszkedik az 
innovációs és versenyképességi politikák támogatásába, mivel az Európai Unió 
kinyilvánította azon óhaját, hogy utol kívánja érni a többi nagyhatalmat (Egyesült Államok és 
Japán), és a GDP-je 3 %-át szeretné kutatásra és fejlesztésre fordítani.

A 4. kohéziós jelentés kimutatta, hogy hatalmas eltérések vannak a kutatási és fejlesztési 
terén: míg 27 régió meghaladja a barcelonai célkitűzést, vagyis a GDP-jük több, mint 3 %-át 
fordítják kutatásra és fejlesztésre, addig több, mint 100 régióban a kutatásra és fejlesztésre 
fordított kiadások még az 1 %-ot sem érik el. Azt is meg kell jegyezni, hogy a kutatási és 
fejlesztési tevékenységek mindenekelőtt a világvárosokban koncentrálódnak, ugyanakkor 
egyes nagyteljesítményű, nagy agglomeráció nélküli régiók azt bizonyítják, hogy a kutatásban 
és a fejlesztésben a beruházás és a foglalkoztatás magas aránya nem kapcsolódik feltétlenül a 
népesség jelentős városi koncentrációjához.

A felülvizsgált lisszaboni stratégia keretében tehát earmarking rendszert vezettek be annak 
érdekében, hogy az ezen eljáráshoz kapcsolódó kiadások felé tereljék az előirányzatokat.
A már megkapott operatív programok alapján a jelentés szerint átlagosan a konvergencia 
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célkitűzés forrásainak 64 %-át és a versenyképesség címén 80 %-ot fognak fordítani a 
lisszaboni kiadásokra irányított beruházásokra, ami körülbelül 210 milliárd eurónak felel meg, 
vagyis 55 milliárd euróval több az előző időszakhoz képest.

Nem kétséges, hogy a kohéziós politika valódi ösztönző hatást gyakorol egy terület 
versenyképességére és növekedésére – különösen a köz-magán partnerség fejlesztésével, a 
foglalkoztatásra, az innovációra és a kutatásra vonatkozó területi szinergiával –, ahol a kkv-k 
könnyedén együttműködhetnek az egyetemekkel és a helyi fejlesztési struktúrákkal.

Ha azonban a kohéziós politikának hozzá kell járulnia az innováció és a kutatás 
finanszírozásához a lisszaboni stratégia keretében, a területek kiegyensúlyozott fejlesztésének 
biztosításához az alapok kijelölésének rugalmas megközelítésére van szükség. Ugyanis ha a 
kohéziós politikát a lisszaboni stratégia pénzügyi eszközének tekintjük, akkor sem a kohéziós 
politika célkitűzései, sem a lisszaboni célkitűzések nem elérhetők. A kohéziós politikát nem 
lehet egyszerűen más ágazati politikák célkitűzéseinek elérésére szolgáló eszközként 
tekinteni, ez egy jelentős hozzáadott értékű európai közösségi politika, létezésének pedig 
megvan a maga oka, a kohézió.

A félidős vizsgálat által megvilágított gyenge eredmények ismeretében, valamint azért, mert a 
27 tagú Európában az európai költségvetéserős kényszerhatásoknak van kitéve, a kohéziós 
politikának nem az az elsődleges célkitűzése, hogy az EU gazdaságát a világ 
legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává tegye.

Ez az egyik oka annak, hogy a strukturális politikákat miért nem különválasztva és témánként 
kell tekinteni, hanem e politikáknak miért kell inkább az Unió egyéb politikáival és a 
tagállamok által folytatott közpolitikákkal együtt egy integrált megközelítésbe illeszkedniük.

A 2007. május 24-i és 25-i lipcsei miniszteri értekezleten a Területfejlesztési menetrend és a 
lipcsei európai charta elfogadása fontos lépés az integrált megközelítés előmozdítása felé. 
Célkitűzéseinek egy konkrét cselekvési program elfogadásában kellene testet ölteniük azért, 
hogy a területi dimenziót jobban integrálják minden köz-, közösségi és nemzeti politikába.

FENN KELL TARTANI A TERÜLETI KOHÉZIÓ IRÁNYÁT

A kohéziós politikának a területi kohézió alapvető célkitűzésére kell összpontosítania, és nem 
koncentrálódhat (amint az az előirányzatok szigorú kijelöléséből következik) azokra a 
régiókra, ahol a termelékenység és a foglalkoztatottság növekedési potenciálja a legnagyobb, 
mivel azt kockáztatja ezzel, hogy marginalizálja a korlátozott növekedési potenciálú régiókat, 
amelyek a konvergencia célkitűzésre sem jelölhetők.

A negyedik jelentés felméri a 27 tagú EU-ban a területi kohézió állapotát, és megállapítja a 
gazdasági tevékenység erős koncentrációját a fővárosokban. Ekképpen 2004-ben a fővárosi 
régiók átlagban a GDP 32 %-át termelték, miközben a lakosság 22 %-át képviselik. Ez a 
jelenség az új tagállamokban a legszembeszökőbb, és  ugyanitt növekszik leginkább.

A jelentés a területi fejlődést helyi szinten elemzi, ahol a városiasodás felgyorsulása 
megzavarja a demográfiai egyensúlyt, s együtt jár az európai városokban a szuburbanizáció 
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jelentős tendenciájával és a vidéki területek elnéptelenedésével. Ha a közpolitikák 
változatlanok maradnak, e területi eltérések a jövőben csak még tovább fognak növekedni.

Az ESPON-nak „A terület fejlődéseiről”1 szóló jelentése nagyon helytálló e tekintetben.
Lehetővé teszi a hosszú távú területfejlesztés 2 forgatókönyvének összehasonlítását.
A kizárólag versenyképesség-orientált forgatókönyv nagyobb gazdasági növekedést és új 
technológiák kialakulását idézné elő, de nagyobb környezeti és szociális kiadásokkal járna, 
amelyek hosszú távon ellenkező gazdasági és társadalmi teljesítményhez vezethetnek.

Ezzel szemben a kohézióorientált forgatókönyv egy bizonytalanabb modellt mutat fel a 
világvárosi területek vonzási és polarizációs potenciálját illetően. Több nagyteljesítményű 
integrációs terület emelkedhet ki mind Európa szívében, mind a többé-kevésbé külső 
területeken.
E többközpontú fejlesztési modell az első forgatókönyvhöz képest biztosan gyengébb 
gazdasági növekedéssel jár, ami azonban földrajzilag jobban eloszlik, elkerülve ezáltal a 
lakosság konfliktusainak, valamint a társadalmi és környezeti nyomásnak egy kisebb területen 
való polarizációját.

Ezért kell még hatékonyabban irányítani a kiadásokat olyan projektek felé, amelyek minden 
terület vonzerejét építik. Nem szabad elfelejteni, hogy Európa számára a sokféleség nagy 
előny a versenyképesség terén.

A kellően meghatározott területi igényeket számításba vevő kiegyensúlyozott és fenntartható 
fejlődést nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az Unió regionális politikáját tehát a regionális 
szereplőkkel szoros partnerségben és az egyéb nemzeti és európai politikákkal összehangolva 
kell folytatni. E tekintetben meg kell vizsgálni, hogy a Bizottság által létrehozott szerkezet: 
közösségi stratégiai irányvonalak – nemzeti stratégiai referenciakeret – operatív programok –
a legjobb eljárás-e egy valódi több szintű kormányzáshoz és a területi igények helyes 
meghatározásához.

ÚJ TERÜLETI KIHÍVÁSOK ÉS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSE

A negyedik jelentés szerint a regionális és a régiók közötti eltérések sokkal élesebbek az EU-
ban, mint az Egyesült Államokban vagy Japánban. Noha a 12 új tagállam szinte egyidejű 
érkezése némiképp megzavarta a statisztikákat, a megoldandó területi kihívások azért 
továbbra is félelmetesek, akár a gazdasági és technológiai fejlődésről, a hozzáférhetőségről 
vagy akár az életminőségről van szó.

Ehhez új kihívások társulnak , amelyek növekedni fognak az elkövetkező években: a nagy 
népsűrűség a városokban, amely túlnépesedési problémákat okoz és szociokulturális 
beilleszkedési kérdéseket vet fel; a demográfiai változás, amely mindenekelőtt a népesség 
elöregedését jelenti; a migrációs helyváltoztatások; a globalizáció folytatódása és a 
mezőgazdasági termékek iránti kereslet növekedése; az éghajlatváltozás, amely egyes 
területek természeti katasztrófákkal szembeni fokozott sérülékenységével jár, valamint az 
energiaárak emelkedése.

                                               
1 „A terület fejlődései 2030-ban. Területi forgatókönyvek Európáért”, ESPON 2006.
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Ezek az új kihívások új dimenziót hoznak létre a területi fejlődésben, elengedhetetlenné téve a 
strukturális politikák 2013 utáni fenntartását. Tehát nem csak az új tagállamokra kell 
összpontosítani, mivel ezek a kihívások az Európai Unió 15 régi tagállama számára is nagyon 
fontosak, és a lisszaboni stratégia megközelítésénél szélesebb megközelítést követelnek. 

Ezenkívül, a 4. jelentésnek a kohéziós politika jövőbeni kihívásairól szóló következtetései 
igazolják, hogy az egy lakosra jutó GDP mellett új mutatókat kell kidolgozni, amelyek jobban 
tudják leírni az egyes régiók valós területi tényeit és a területen már megvalósult kohéziós 
szintet.

Alapvető fontosságú, hogy a strukturális politikák integrálják ezeket az új téteket, és 
megadják mindezekhez a szükséges forrásokat, mivel a területi kohéziós szint egyre inkább 
függeni fog ezek területi hatásaitól és a közpolitikák figyelembe vételének módjától.

Érdekességképpen megjegyzendő az az új és növekvő érdeklődés, amelyet olyan országok, 
mint Kína és Oroszország mutatnak az EU kohéziós politikája, mint a kiegyensúlyozott 
regionális fejlesztés biztosításának eszköze iránt.

Ez jelenleg az EU költségvetési kiadásainak közel egyharmadát képviseli, és 2008-ban az első 
költségvetési kiadási tétellé válik.

Azonban a bővítés és az új területi kihívások ellenére az alapok nagysága csökken az EU 
GDP-jéhez képest. A Bizottság becslései szerint 2013-ban a kohézióhoz kapcsolódó kiadások 
nem fogják meghaladni a GDP 0,35 %-át, ami az 1990-es évek elején mért szintnek felelne 
meg.

Köztudott, hogy a kohéziós politikával végeznek olyan kísérleteket, amelyekkel újból nemzeti 
szintre kívánják emelni, és e kísérletek iránt egyes tagállamok rendkívüli érzékenységgel 
viseltetnek, mindenekelőtt a közösségi politikák számviteli megközelítése függvényében. 
Pedig a kohézióról szóló negyedik jelentés kimutatja, hogy a strukturális programok 
hozzáadott értéke túlmutat a számokon .

2008-2009-ben az EU költségvetésének egészségügyi mérlegénél a kohéziós politikát 
mindenekelőtt azon a hozzájáruláson keresztül kell értékelni, amellyel az európai integrációt 
gyarapítja, és nem szabad az újrafelosztás egyszerű eszközeként tekinteni, ami nélkül nagy a 
kockázata annak, hogy magát az európai építési folyamatot kérdőjelezik meg.

Ezért az előadó üdvözli, hogy 2007 májusában elfogadták a Területfejlesztési menetrendet, 
amely nélkülözhetetlen ütemterv ahhoz, hogy a területi kohézió politikai prioritását a Tanács 
és az EU valamennyi elnöksége szintjére emeljék.

KÖVETKEZTETÉS

A jövőre nézve 2013 előtt és főleg az után az Európai Unióban egy tartós és dinamikus 
regionális politikára van szükség:
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-  az új tagállamok konvergenciájának sikeréhez, 
valamint egész Európában a területi egyensúly biztosításához is

- a lisszaboni (és a göteborgi) stratégia hatékony kíséretéhez,
de a túlzó „lisszabonosítás” ellensúlyozásához is, amely újabb eltéréseket okozna

- az ágazati politikák támogatásához
de mindenekelőtt az uniós politikák integrált megközelítéséhez

- annak előmozdításához, hogy az európaiak csatlakozzanak az Európai Unió építéséhez
és a válsághelyzetek megelőzéséhez, illetve kezeléséhez való hozzájáruláshoz is;

- az Unión belüli legsúlyosabb strukturális hátrányok (legkülső régiók, szigetek, 
hegyvidéki területek, messze északon található régiók,…) felszámolásához
és a legjelentősebb új kihívások felméréséhez is: éghajlat, energia és vidékfejlesztés, 
demográfia, városfejlesztés…

- az Európától a régiókig terjedő többszintű kormányzás előmozdításához,
és a régiók közötti, nemzeteken és határokon átnyúló együttműködésekhez is, valamint 
ahhoz, hogy a területi kohézió kiemelt közösségi célkitűzéssé váljon.
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