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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nemzeti és regionális szintű kormányzásról és partnerségről, valamint a regionális 
politika terén projektek megalapozásáról 
(2008/2064(INI))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikkére,

– tekintettel a Területi Agendára, a lipcsei európai chartára és a Területi Agenda 
megvalósítását célzó cselekvési programra,

– tekintettel a Tematikus Osztálynak (strukturális és kohéziós politikák) a „Kormányzás és 
partnerség a regionális politikában” című tanulmányára (PE 397.245), 

– tekintettel a Régiók Bizottságának és az európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a 
kormányzásról és a partnerségről szóló véleményére,

– tekintettel az európai Gazdasági és Szociális Bizottság „A városi területek 
kiegyensúlyozott fejlesztése felé: kihívások és lehetőségek” című feltáró véleményére,

– tekintettel a kutatást, a fejlesztést és az innovációt segítő európai finanszírozás Bizottság 
által készített gyakorlati útmutatójára,

– tekintettel az európai városok, különösen pedig a hét új tematikus hálózat között a 
kormányzást illetően megvalósuló tapasztalatcsere ösztönzésére hivatott URBACT 
program második ciklusára (2007–2013), 

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Ellenőrző Bizottság véleményére,

A. mivel a honfitársaink által a közszolgáltatások tárgyában (például tömegközlekedés, 
ívóvíz, szociális lakások stb.) elvárt gyakorlati megoldásokat csak felelősségteljes 
kormányzással az alábbi két kiegészítő rendszer szintjén lehet elérni : egyrészt az 
intézményi rendszer, amely előirányozza az állam, valamint a regionális és helyi 
hatóságok között a hatáskörök és a költségvetés megosztását; másrészt a partnerségi 
rendszer, amely ugyanazon kérdéskör tekintetében egy adott területen összehozza a 
különböző köz- és magánszereplőket;

B. mivel a strukturális és kohéziós alapokból finanszírozott programok és projektek 
megvalósításában részt vevő szereplők közötti jobb együttműködés lehetővé teszi a 
kohéziós politika hatékonyabbá tételét és mozgatóerő-hatásának növelését;

C. mivel egy integrált megközelítésnek nemcsak a területfejlesztés gazdasági, szociális és 
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környezeti szempontjait kell figyelembe vennie, hanem a különböző érintett szereplők 
érdekeinek összehangolására is ügyelnie kell, különös figyelemmel a területi 
sajátosságokra annak érdekében, hogy szembe lehessen nézni a helyi és regionális 
kihívásokkal;

D. mivel a különböző közpolitikák és egy sikeres kormányzás közötti jobb koordináció 
elengedhetetlen a területek fenntartható fejlődése szempontjából;

E. mivel az integrált megközelítés koncepciója ezentúl szükségszerűnek tekintendő, és igazi 
gyakorlati alkalmazását kell elérni;

F. mivel a különböző hatóságok, állami és magántestületek között hatékonyabb 
együttműködést kell megszervezni hatásköreik feltétlen átruházása, illetve új közösségek 
létrehozása nélkül, lehetővé téve ugyanakkor mindegyiküknek, hogy 
együttműködésüknek köszönhetően hatékonyabban működjenek;

G. mivel számításba kell venni a regionális és helyi hatóságok lehető legnagyobb részvételét 
a közösségi jogszabályokról szóló tárgyalásokban, nevezetesen a kohéziós szabályozási 
csomagról szóló tárgyalások keretében;

H. mivel a foglalkoztatási és élettérség koncepciója olyan alapvető releváns területek 
figyelembevételét foglalja magában, amelyek lehetővé teszik a polgárok mindennapi 
életéhez kapcsolódó alapvető kérdések felvetését, (közlekedés, közszolgáltatások, 
életminőség, foglalkoztatás, helyi gazdasági tevékenységek, biztonság stb.);

I. mivel a kohéziós politika végrehajtásában részt vevő szereplők projektmenedzsmentet 
érintő ismerete kulcsfontosságú a kormányzás javítása és megkönnyítése szempontjából;

J. mivel fel kell használni a kormányzás új módszereiből nyert sikeres tapasztalatokat,

Kormányzás és közösségi alapok

1. kéri a Bizottságot, a Tanácsot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, 
hogy biztosítsák a regionális és városi fejlődés előmozdítását célzó különböző közösségi 
alapok közötti jobb tagozódást (strukturális alapok, kutatási és fejlesztési közösségi 
program, Európai Regionális Fejlesztési Alap stb.);

2. felkéri a regionális és helyi hatóságokat, hogy fokozzák az integrált megközelítés 
használatát a jelenlegi programozási időszakban;

3. javasolja, hogy a jövőbeli kohéziós politika keretében tegyék kötelezővé az integrált 
megközelítés elvét;

4. javasolja az egyszerűsítés és a hatékonyság érdekében, hogy mérjék fel a különböző 
európai alapok, nevezetesen az ERFA, az ESZA és a kohéziós alap összevonhatóságát a 
jövőbeli (2014–2020) kohéziós politika keretében;
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5. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat együttműködve a regionális és helyi hatóságokkal, 
hogy haladéktalanul gondolják át a kohéziós politika végrehajtására irányuló eljárások 
egyszerűsítését az érintett szereplők bürokratikus terhe csökkentése érdekében;

Kormányzás és partnerség

6. felkéri az Európai Bizottságot, hogy vonjon mérleget a partnerség elvének 
végrehajtásáról a tagállamokban a nemzeti stratégiai hivatkozási alap és az operatív 
programok kidolgozása keretében, megjelölve a kormányzás sikeres és és kevésbé sikeres 
tényezőit;

7. felkéri az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki iránymutatást a tényleges partnerségek 
végrehajtásának megkönnyítésére tiszteletben tartva minden tagállam saját intézményi 
keretét;

8. megállapítja, hogy a partnerség folyamata csak a szükséges hatáskörrel és forrásokkal 
rendelkező partnerekkel működhet; kéri az igazgatást végző hatóságokat, hogy járuljanak 
hozzá e kapacitások erősítéséhez;

9. emlékeztet a programozást illetően a polgárok nyilvános konzultációjának kötelező 
jellegére, és megállapítja, hogy a nyilvánosság részvétele az operatív programok (2007–
2013) előkészítő szakaszában nem volt egyértelmű, felkéri tehát a Bizottságot, hogy 
határozza meg a helyes gyakorlatokat a polgároknak a következő programozási 
időszakban való részvétele javítása érdekében;

10. kéri a tagállamokat és az igazgatást végző hatóságokat, hogy jobban integrálják a 
partnerségeket a strukturális alapok mindegyik programozási fázisában, beleértve az 
értékeléskor és az operációs programok nyomon követésével foglalkozó bizottságok 
ülései során;

Többszintű kormányzás

11. felkéri a tagállamokat, hogy a többszintű kormányzás megerősítése érdekében a lehető 
leghamarabb dolgozzák ki a Területi Agenda megvalósítását célzó első program konkrét 
intézkedéseit, nevezetesen a 3.1. pont keretében; 

12. javasolja a a kormányzás dimenziójának a Területi Agenda megvalósítását célzó első 
cselekvési program 4.1. pontja keretébe történő belefoglalását, ami a területi kohézió 
számára új mutatók kifejlesztését kívánja az ORATE-től;  

13. ösztönzi a tagállamokat, hogy decentralizálják a kohéziós politika végrehajtását lehetővé 
téve a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával a többszintű kormányzás 
rendszerének jó működését, és felkéri őket, hogy a decentralizálás tárgyában tegyék meg 
a szükséges intézkedéseket; 

14. ösztönzi a tagállamokat, hogy ruházzák át a strukturális alapok kezelését a regionális és 
helyi hatóságoknak az operációs programok kidolgozásába és végrehajtásába való jobb 
bevonásuk érdekében, vagy legalábbis nyújtsanak nekik globális támogatásokat lehetővé 
téve számukra a többszintű kormányzás mechanizmusában való teljes jelenlétüket;
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Kormányzás és területi dimenzió 

15. kéri azokat a tagállamokat, amelyek még nem igazították ki az Európai Területi 
Együttműködési Csoportok megvalósítását lehetővé tevő nemzeti jogukat, hogy a lehető 
leghamarabb tegyék meg;

16. kéri az Európai Bizottságot – anélkül, hogy megkérdőjelezné a NUTS II szint 
helytállóságát –, hogy kutassa fel a legmegfelelőbb körülményeket a már lezajlott és a 
még projektként létező területfejlesztés valódi integrált politikáinak végrehajtásához, 
nevezetesen:

 a foglalkoztatási és élettérség, azaz a városok és a környező vidéki területek 
viszonylatában,

 azon területek viszonylatában, amelyek specifikus tematikus megközelítést 
indokolnak, mint például a hegyvidékek, a folyók vízgyűjtő területei és a partvidékek;

Kormányzás és az Európai Unió intézményei

17. üdvözli a regionális és helyi hatóságoknak, valamint a szubszidiaritás elvének a 
Lisszaboni Szerződésben való elismerését, és felhívja az uniós intézményeket, hogy 
gondolkozzanak el ezen fejlemények konkrét következményein;

18. megállapítja, hogy a Tanácson belül nem létezik egy kifejezetten a kohéziós politikának 
szentelt egység, amely biztosítaná az Európai Unió első költségvetési tételét képező ezen 
politika stratégiai nyomon követését, és kéri a tagállamokat, hogy irányozzanak elő a 
Tanácson belül a kohéziós politikáért felelős miniszterek számára különleges üléseket;

19. örömmel veszi tudomásul szolgálatközi csoportok, mint például a városokkal vagy az 
integrált megközelítéssel foglalkozó csoportok megalakítását a Bizottságban, és kéri a 
Bizottságot, hogy bővítse a transzverzális munkára irányuló lépések körét, és 
rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet az említett csoportok munkájának 
eredményeiről;

20. vállalja az Európai Parlament eljárási szabályzatának kiigazítását annak érdekében, hogy 
lehetővé váljon a transzverzális munka a több parlamenti bizottságot is (ideiglenes 
csoportokat és másokat) érintő kérdésekben, nevezetesen a parlamenti reformmal 
foglalkozó munkacsoport munkájának keretében;

21. felkéri a Régiók Bizottságát, hogy mind mennyiségi, mind minőségi szempontból tegyen 
nagyobb erőfeszítéseket a kormányzás gyakorlatának fejlesztése érdekében;

A sikeres kormányzás eszközei

22. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a kormányzási képzési 
intézkedések létrehozását a köz- és magán oktatási és képzési szervezetek bevonásával, 
szem előtt tartva a Közösséget érintő kihívásokat;
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23. felkéri a kohéziós politikai operatív programok irányításában részt vevő, nemzeti, 
regionális és helyi választott tisztségviselőket, hogy vegyék igénybe az ezekhez a 
programokhoz technikai segítségre rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat az ezen 
programokhoz kapcsolódó kormányzási képzés, különösen a projektmenedzsment-
képzések szervezésére;

24. úgy ítéli meg, hogy a legjobb gyakorlatok cseréjére alkalmas európai hálózatok 
kiterjeszthetnék tevékenységüket a kormányzásra is, és hozzájárulhatnának annak 
működőképesebbé válásához;

25. üdvözli a EU francia elnökségének kezdeményezését, amely egy, a városi 
fenntarthatóságra és szolidaritásra vonatkozó referenciarendszer kidolgozására irányul, és 
kéri, hogy a referenciarendszer kidolgozásakor vegyék figyelembe a kormányzási 
tényezőket is;

26. javasolja egy ERASMUS program indítását a helyi képviselők részére;
27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A kormányzás szükséglete a fenntartható fejlődés előmozdítása szempontjából

A regionális fejlesztés sikere érdekében nem elegendő egyetérteni a „mit tegyünk” 
kérdésében, hanem elsősorban is létre kell hozni a „miképpen tegyük” mechanizmusait, azaz 
a kormányzás rendszerét.
A regionális és települési szintű politikáknak integrált fejlesztési stratégia részét kell 
képezniük. Olyan mechanizmusokat kell kialakítani, amelyek révén elkerülhető, hogy a 
különböző politikák egymást akadályozzák. A fenntartható fejlődés előmozdítása csakis a 
kormányzás javításának útján képzelhető el.
A regionális fejlesztés megtervezése és kialakítása a gyakorlatban gyakran a saját 
hatáskörökkel, költségvetéssel és menetrenddel rendelkező intézmények (állam, régiók, 
megyék és mások) közötti megosztottságba ütközik. A földrajzi és igazgatási határok nem 
mindig azonosak annak a területnek a határaival, amelynek közlekedési, oktatási, lakhatási és 
egyéb problémái egységes megoldásra várnak. A struktúrákat ezért a polgárok igényeihez kell 
alakítani mai, mindinkább a kölcsönös függőségeken alapuló gyorsan fejlődő világunkban.

Az Európai Unió mint kormányzásátalakítási tényező  

Az Európai Unió jelentős mértékben fejleszti a kormányzást a különböző tagállamokban. Az 
európai politikák, és különösen a kohéziós politika elindították a kormányzás átalakításának 
folyamatát: egy gyakran centralizált, mégis a (földrajzi vagy akár ágazati) megosztottsággal 
jellemezhető rendszertől a kormányzás egy olyan rendszer felé halad, amely több szinten is 
egyre inkább integrált. 

Tiszteletben tartva az egyes tagállamok intézményi kereteit, a hatáskörök megosztását és a 
szubszidiaritás elvét, az európai intézmények ösztönözhetik a jobbítási folyamatot a 
kormányzás minden szintjén, legyen az közösségi, nemzeti, regionális vagy helyi.
A közösségi kezdeményezések – így az URBAN I és II a városnegyedekben, a LEADER 
pedig a vidéki területeken – során bebizonyosodott, hogy a módszer hatékonyan működik. Ez 
a módszer többek között egy több ágazatot magában foglaló, területi és felfelé ható 
integrált megközelítéssel jellemezhető. A módszer maga után vonja a helyi hatóságokkal 
és a helyi lakossággal történő szoros együttműködést és partneri kapcsolatot. Ezenkívül 
a folyamatos tanulás és hálózatépítés céljaira újító eszközöket használ. 

Jobb irányítás: az ötlettől a gyakorlati alkalmazásig

Az integrált megközelítés fogalma – azaz valamennyi területi, gazdasági és szociális kihatású 
politika mélyebb integrációja – egyre inkább előtérbe kerül az európai jogalkotásban. A 
fogalom megszületésében a politikai és igazgatási struktúrák közötti átjárhatóság 
biztosításának szükségessége játszott szerepet.
Így szükségszerűnek tekintendő. Megtalálható számos európai intézmény által kibocsátott 
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szövegben, különösen a kohéziós politika területén. Olyan központi elemmé vált, amelyre az 
európai politikák hatékonyabbá tétele érdekében van szükség. 
Ha az integrált megközelítést úgy fogjuk fel, mint az ugyanazon projekthez kapcsolódó 
tematikus különbségek figyelembevételének szükségességét, akkor a kormányzás az 
ennek megvalósítására törekvő mechanizmussal azonos.
E jelentés célja a kormányzási rendszerek javítási lehetőségeire vonatkozó konkrét javaslatok 
bemutatása. A jelentés különös hangsúlyt fektet a partnerségi elv alkalmazására, amely a 
kormányzás területén a kohéziós politika egyik kulcsfontosságú eleme.
A kormányzás új módszerei nem helyettesítik a hatáskörökkel és költségvetéssel rendelkező 
(európai, nemzeti, regionális és helyi) közintézményeket, hanem lehetőséget biztosítanak nekik 
arra, hogy saját politikáikat az ugyanazon kérdéskörben érdekelt valamennyi (köz- és magán-
) szereplővel koherenciában valósíthassák meg.

Kormányzás és közösségi alapok

A strukturális alapok felépítése különböző céljaikkal, megfelelési feltételeikkel és 
szereplőikkel továbbra is bonyolult marad, mégis az összes strukturális alapnak, azaz a többi 
közösségi alapnak, ugyanaz a célja, azaz, hogy továbbvigyék az Európai Unió régióinak és 
városainak fenntartható fejlődését.

Az alapok és a kormányzási módszer struktúráját úgy kell kialakítani, hogy az összes 
pénzügyi eszköz kiegészítse egymást, lehetővé téve az optimális koordinációt. Ez az optimális 
koordináció csak akkor lehetséges, ha a struktúrák egyszerűek és átláthatóak. A különböző 
alapok felépítésének tehát koherensnek és kiegészítő jellegűnek kell lennie.

Kormányzás és partnerség

A strukturális alapok kormányázásnak egyik kulcsfontosságú elve a partnerség elve. A 
partnerség elve átláthatóbbá, nyitottabbá és befogadóbbá tette a kohéziós politikák 
kormányzását, azonban végrehajtása még mindig elégtelen.
Az Európai Parlament Tematikus Osztályának felkérésére készült tanulmány – „Kormányzás 
és partnerség a regionális politikában” – rámutatott a partnerség elvének alkalmazása során 
jelentkező különbségekre és nehézségekre. Ugyanis nem létezik egyféle partnerségi modell, 
hanem csak 27 különböző alkalmazása az egyes tagállamok intézményi jellemzőinek 
függvényében. 
A sikeres partnerség ugyan induláskor bizonyos mértékű befektetést igényel, de ez a 
későbbiekben az idő, a pénz és a hatékonyság szempontjából kamatostul megtérül.
A szubszidiaritás elvének és az egyes tagállamok intézményi kereteinek tiszteletben tartása 
mellett a Bizottságnak elemeznie kell a partnerség elvének végrehajtását a tagállamokban és 
régióikban. Az elemzés alapján iránymutatást kellene készíteni, főleg a legjobb gyakorlatok 
terjesztésének előmozdítására vonatkozóan. 
Másfelől szükségesnek látszik képzési intézkedések bevezetése a partnerek részvételi 
képességének növelése érdekében.
A polgárok bevonása is fontos része a partnerség elvének. A jelenlegi programozási időszak 
előkészítésének keretében a polgárok részvétele a folyamatban nem volt kielégítő mértékű a 
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régiók többségében. Ennek javítása érdekében új módszerek kidolgozására van szükség.

Többszintű kormányzás

A többszintű kormányzáshoz hozzátartozik az is, hogy az egyes – közösségi, nemzeti, 
regionális vagy helyi – politikai szintek rendelkezzenek hatáskörökkel, és képesek legyenek 
hozzájárulni a kohéziós politika elindításához. A szubszidiaritás elvének alkalmazása 
szükségessé teszi a kohéziós politika bizonyos mértékű decentralizálását. 

Minden, a kohéziós politika elindításában érintett szereplőnek szorosan együtt kell működnie
a különálló igazgatási és intézményi struktúrák kialakításának tárgyában. Az összes érintett 
szereplő együttműködésének sikere vagy kudarca szinte soha nem az intézményrendszertől 
függ. Ugyanaz a rendszer vezethet akár jó vagy akár rossz eredményre is a tervek 
megvalósítása tekintetében. Fontos kutatásokat végezni a sikert vagy kudarcot okozó 
tényezőkre vonatkozóan, függetlenül a tagállam intézményi struktúrájától. E tekintetben a 
Területi Agenda vagy az új ORATE program elindításának cselekvési tervébe be kell építeni a 
kormányzási elemeket.

Kormányzás és területi dimenzió 

A területi dimenzió egyre inkább központi kérdéssé válik a kohéziós politikában. A 
Lisszaboni Szerződés a területi kohéziót az Európai Unió ugyanolyan fontosságú 
célkitűzésévé tette, mint a gazdasági és szociális kohézió. 
Az Európai Bizottság ez év őszén közzé fogja tenni a területi kohézióról szóló zöld könyvet, 
amelyben különös figyelmet fog fordítani a kormányzás kérdésére.

A területi dimenzió kohéziós politikába történő bevonása magával hozza a beavatkozás 
megfelelő területi szintjéről történő gondolkodást is. Érdemes megvizsgálni az olyan új 
fogalmakat, mint például a foglalkoztatási és élettérség. 

Az Európai Területi Együttműködési Csoport a határokon átnyúló és transznacionális 
kormányzás elindításának kiváló eszköze, azonban pillanatnyilag ez az eszköz nincs kellő 
mértékben kihasználva és hasznosítva, a jogszabályok tagállamok általi elfogadásának, illetve 
a politikai akarat hiánya miatt. 

Kormányzás és az Európai Unió intézményei

Maguknak a közösségi intézményeknek is át kell alakítaniuk jelenlegi szervezetüket, annak 
érdekében, hogy az integrált megközelítést alkalmazva hatékonyabban működhessenek. 

Az Európai Parlament parlamenti bizottságok általi, és az Európai Bizottság főigazgatóságok 
általi megosztottsága számos témában akadályozza a megfelelő válaszadást.

Például a tömegközlekedés kérdései hatással vannak a környezetszennyezésre, a területek 
szociális átjárhatóságára, az urbanizmusra stb., amely kérdések mindegyike külön parlamenti 
bizottság vagy több főigazgatóság hatáskörébe tartozik.
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Másfelől azonban az alapok költségvetésének fontossága (az EU költségvetésének 36%-a) a 
Tanács állandó érdeklődésére tart számot.

A sikeres kormányzás eszközei

A kormányzás operativitásának megteremtése céljából a projektmenedzsment eszközeire van 
szükség. A projektmenedzsment gyakran igen egyszerű szabályokon alapul. Ezt az eszközt 
jelenleg főleg a vállalkozások alkalmazzák. Ez az eszköz nem csak azt teszi lehetővé egy 
vállalkozás számára, hogy az egyre összetettebb környezetben új terméket hozzon létre, 
hanem arra is alkalmas, hogy lehetővé tegye a strukturális alapok által finanszírozott 
projektek sikerre vitelét. Ennek az eszköznek a segítségével megszervezhető a különböző 
résztvevő szereplők közötti kölcsönhatás, azaz operatívvá teszi az integrált megközelítést.
A projektmenedzsmenthez hasonló új kormányzási módszereket másfelől támogatni és 
terjeszteni kell. Tehát el kell indítani egy, a megválasztott tisztségviselőknek szánt folyamatos 
tanulási folyamatot nemzeti, regionális és helyi szinten.
Ezenkívül egy, a helyi képviselők számára indított ERASMUS program nagyban 
hozzájárulhat a legjobb gyakorlatok cseréjéhez a kormányzás tárgyában.
Végül, a tematikus európai hálózatoknak fokozniuk kellene a kormányzás témakörében 
kifejtett tevékenységüket, valamint hozzá kellene járulniuk a kormányzás működőképesebbé 
tételéhez. 

Következtetések

A kormányzás, és különösen a partnerség elve ma már elismerten alapvető fontosságú 
tényezőnek számít a strukturális alapok felhasználásának hatékonyságában. Számos 
elképzelés született a témával kapcsolatban, de kevés volt közülük működőképes és hiányzott 
belőlük a konkrét alkalmazás.

Az Európai Unió már bizonyította, hogy kiváló kormányzásátformálási képességgel 
rendelkezik. E javaslatok gyakorlatban történő alkalmazásával felhasználhatja e képességét a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása, illetve a fenntartható területi fejlődés továbbvitele 
mellett.
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