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A BIZTOSJELÖLTNEK FELTETT KÉRDÉSEKRE 

Elisa FERREIRA 

A kohézióért és a reformokért felelős biztosjelölt 

 

1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, 

amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan 

járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan 

valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan integrálja a 

nemek közötti egyenlőség szempontjait a portfoliójához tartozó valamennyi 

szakpolitikai területbe? 

Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi módon 

tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem teszi 

kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban? 

Közgazdász vagyok, PhD és mesterfokozattal rendelkezem közgazdaságtanból az európai 

integráció és a regionális politikák területén (Egyesült Királyság, 1981); 13 évig (1979–1992) 

az egyetemi tanítás mellett közgazdászként és – 1988-tól – alelnökként dolgoztam Portugália 

északi régiójában a regionális fejlesztésért felelős közintézményben (Comissão de 

Coordenação da ião do Norte); ezen időszak alatt az egyik európai uniós irányítású „integrált 

fejlesztési művelet” (Operação Integrada de Desenvolvimento) felelőse lettem egy, a 

textiliparral foglalkozó területen (Vale do Ave). 1995 és 1999 között Portugália 

környezetvédelmi minisztere voltam, majd 2002-ig a (területrendezésért és regionális 

fejlesztésért felelős) tervezési miniszteri posztot töltöttem be, melynek során tárgyalásokat 

folytattam az Európai Bizottsággal az európai strukturális és kohéziós alapok Portugália 

számára előirányzott csomagjáról (QCA III 2000–2006), valamint a nemzeti irányítási 

struktúra megszervezésén dolgoztam.  Két évig (2002–2004) a portugál parlament képviselője 

voltam, ezt követően pedig 2004-ben képviselőnek választottak az Európai Parlamentbe, ahol 

aktív munkát végeztem, különösen az ECON bizottságban. 2016 júniusában hagytam el az 

Európai Parlamentet, amikor is a Portugál Nemzeti Bank igazgatótanácsának tagja lettem, 

ahol 2017-től alelnökként feleltem a bankfelügyeletért. 

Úgy gondolom, hogy mivel egész életemben (még azt megelőzően is, hogy Portugália 

csatlakozott az akkori Európai Gazdasági Közösséghez) az európai ügyek terén 

tevékenykedtem, mind a tudományos háttér, mind pedig a gyakorlati tapasztalatok 

tekintetében megszereztem azokat az ismereteket, amelyek révén hozzá tudok járulni az 

általános európai érdekekhez, és el tudom látni feladataimat a kohézió és a reformok területén.  

A kohéziós politika kétségtelenül stratégiai jelentőségű az európai projekt fennmaradása 

szempontjából. Valójában az európai belső piac által generált jólét, amelyet (néhány tagja 
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esetében) megerősít a monetáris unióban és a bankunióban való részvétel, nem vonja maga 

után automatikusan ennek a jólétnek az általános és kiegyensúlyozott megosztását valamennyi 

polgár tekintetében valamennyi régióban. A jelenlegi globalizált, kompetitív világban, ahol a 

verseny mind keményebb és gyakran nagyon kiélezett, egyre nagyobb kihívásokkal 

szembesülünk. Ahhoz, hogy megvalósulhasson a jövőorientált fejlődés, szükség van az 

átállásra és az alkalmazkodásra. 

Az európai projektet az európai polgárok javára hozták létre attól függetlenül, hogy ki hol 

született, ami hatalmas felelősséget ró mindannyiunkra a tekintetben, hogy megteremtsük a 

kevésbé jómódú régiók és országok konvergenciájának felgyorsításához szükséges megfelelő 

eszközöket annak érdekében, hogy magasabb fokú jólétre tehessenek szert, miközben 

elszántan küzdenek a lemaradás kockázata ellen. 

Ez az az erőfeszítés, amelynek megvalósítására a kohéziós politika törekszik annak tudatában, 

hogy sok tanulságot le kell vonni a több évtized alatt felhalmozott, széles körű 

tapasztalatokból. Az átállás és az új munkavégzési módokhoz való alkalmazkodás során 

azonban fel kell használni azokat az új paradigmákat, amelyekben a hosszú távú fenntartható 

fejlődés és a csupán rövid távú támogatás közötti különbség rejlik: a környezettel és az 

éghajlattal kapcsolatos tudatosságot, valamint a digitális kapacitások fejlesztését, melyek 

együttesen teszik lehetővé a jövőorientált fejlődést. Az európai zöld megállapodás az 

egészséges bolygóra való átállással, és egy olyan Európa, amely megfelel a digitális kor 

követelményeinek, tökéletes keretet biztosít a fellépéshez. A megválasztott elnök által 

ismertetett programmal összhangban ki szeretném egészíteni mindezt azzal, hogy fontos 

biztosítani, hogy a fejlesztési és kohéziós intézkedések valóban hozzájáruljanak a nemek 

közötti egyensúlyhoz, jóllehet a nemek közötti egyenlőség már ma is a 2014–2020-as időszak 

horizontális elvei közé tartozik a kohéziós politikában. 

 

A kultúrák és a valóság sokszínűsége az Európai Unióban az egyik legfontosabb olyan 

eszköz, amelyet meg kell érteni és becsben kell tartani. A fejlesztési problémák sem 

ugyanazok a vidéki területeken és a hegyvidéki térségekben, a legkülső régiókban és a 

hanyatló, idősödő helyi gazdaságokban és társadalmakban. Ezért elengedhetetlen az alulról 

építkező megközelítés alkalmazása, miközben a fejlesztési stratégiákat az egyes konkrét 

helyzetekhez igazítjuk. Következésképpen teljes mértékben támogatom a megválasztott elnök 

arra irányuló kezdeményezését, hogy minden biztost ösztönözzünk a régiók meglátogatására, 

valamint arra, hogy rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a helyi hatóságokkal és a helyi 

lakosokkal.  

 

A különböző problémák megoldásához az adott helyzetre szabott eszközökre és fellépésekre 

van szükség, legyen szó akár a vidéki területek hosszú távú jövőképéről, a Szerződés legkülső 

régiókra vonatkozó rendelkezéseinek teljes körű végrehajtásáról, vagy a városfejlesztési 

menetrend közelgő felülvizsgálatáról. 

 

Ami a függetlenségemet illeti, szakmai életem legnagyobb részében a közszférában 

dolgoztam a közérdek védelmében, szigorú elszámoltathatósági szabályok mellett. Biztosi 

kinevezésem esetén maradéktalanul tiszteletben tartom a Szerződés betűjét és szellemét, és 

különösen azt az előírást, hogy mindig az európai érdekek védelmében járjak el, és senkitől ne 

fogadjak el utasításokat, valamint az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 17. cikkének 

(3) bekezdésében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 245. cikkében 

előírt, a függetlenséggel, átláthatósággal, pártatlansággal és rendelkezésre állással kapcsolatos 

kötelezettségeket. Teljes mértékben tiszteletben tartom és betartom emellett az Európai 

Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexet és annak az összeférhetetlenségre vonatkozó 
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rendelkezéseit. Vállalom, hogy azonnal frissítem a nyilvánosan hozzáférhető érdekeltségi 

nyilatkozatomat, amennyiben változtatásra van szükség.  

Ami a nemek közötti egyenlőség érvényesítését és a nemek közötti egyenlőség 

szempontjainak a tárcámhoz tartozó valamennyi szakpolitikai területbe történő integrálását 

illeti, teljes mértékben elkötelezem magamat azon célkitűzés mellett, hogy megvalósítsuk a 

minden polgár Unióját, amely a von der Leyen-Bizottság fő prioritásai közé tartozik. A nemek 

közötti egyenlőség érvényesítése az én megbízatásomnak is az egyik kulcsfontosságú 

prioritása. Hiszek abban, hogy mindenki számára azonos esélyeket kell biztosítani. A nemek 

közötti egyenlőség a szilárd gazdasági növekedés egyik alapvető eleme. A Bizottság 

megválasztott elnökének politikai programjával összhangban megbízatásom során 

prioritásként kezelem a nemek közötti egyenlőség érvényesítését. 

 

2. A portfolió irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel  

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 

szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt saját, 

illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban?  

Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített 

együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és 

jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében? A tervezett 

kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, 

hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és 

dokumentumanyaggal? 

Biztosi kinevezésem esetén teljes politikai felelősséget vállalok a hatáskörömbe tartozó 

területekért. Teljes mértékben tiszteletben tartom a kollegialitás elvét, melynek nagy 

jelentőséget tulajdonítok. A lehető legnagyobb mértékben együtt fogok működni a testület 

többi tagjával, és bevonom őket a politikai kezdeményezések kidolgozásába és 

végrehajtásába. Ahhoz, hogy a regionális és nemzeti fejlesztési politikák hatékonyak 

legyenek, összehangolt intézkedésekre van szükség, mivel a környezettel, az éghajlattal, a 

közlekedéssel, az oktatással, a képzéssel és a munkaerő átképzésével kapcsolatos 

szakpolitikák, valamint az ágazati politikák ideális esetben kölcsönösen támogató szerepet 

játszanak a meghatározott stratégia mentén, ami felgyorsítja a konvergenciát az Unió és a 

világ leghatékonyabb térségeivel, emellett pedig fenntartható növekedéshez vezet. A biztosi 

testületben csak megfelelő és időben történő finanszírozás, valamint összehangolt 

szakpolitikai intézkedések révén lehet kielégítő eredményeket elérni. 

 

Tizenkét évig voltam az Európai Parlament képviselője, és nagy fontosságot tulajdonítok az e 

házzal való megfelelő, konstruktív és átlátható kapcsolat kialakításának. A hatékony 

intézményközi együttműködés alapvető fontosságú az EU intézményrendszerének működése, 

valamint az uniós döntéshozatali rendszer hatékonysága és demokratikus legitimitása 

szempontjából. Ez az együttműködés olyan irányadó elvekre támaszkodik, melyek mellett 

elkötelezett vagyok, nevezetesen a nyitottságra, a kölcsönös bizalomra, a hatékonyságra és a 

rendszeres információcserére. A Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen 

politikai iránymutatásai és megbízólevelei teljes mértékben tükrözik ezeket az elveket, és 

hangsúlyozzák az Európai Parlament és a Bizottság közötti különleges kapcsolat 

megerősítésére irányuló szándékot.  
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Természetesen nyílt, átlátható és konstruktív módon együtt fogok működni a Parlamenttel, 

annak megfelelő bizottságaival, valamint részt veszek a háromoldalú megbeszéléseken a 

döntéshozatali folyamat és a politikai párbeszéd valamennyi szakaszában. Kölcsönös 

bizalmon alapuló kapcsolatot szeretnék kiépíteni. Természetesen teljes mértékben tisztában 

vagyok a Parlament és a Tanács közötti egyenlő bánásmód fontosságával. Ez elengedhetetlen 

egy biztos számára, aki a testület tagjaként elszámoltatható az Európai Parlament közvetlenül 

megválasztott képviselői előtt. Biztosítani fogom az információk rendszeres áramlását az 

illetékes parlamenti bizottságok elnökével, közvetlen kommunikációt fogok folytatni a 

bizottsági tagokkal, és gondoskodom arról, hogy rendelkezésre álljak a kétoldalú találkozók 

alkalmával. 

  

Arra is gondot fordítok, hogy az Európai Parlament képviselői a Bizottsághoz intézett, a 

hatáskörömbe tartozó kérdésekre gyors és pontos választ kapjanak. Mindig meg fogok jelenni 

az Európai Parlament plenáris, illetve bizottsági ülésein, ha beidéznek egy kérdés 

megválaszolása vagy bármilyen konkrét válasz megadása céljából. 

 

Teljes mértékben elkötelezett vagyok az Európai Parlament és a Bizottság közötti 

kapcsolatokról szóló keretmegállapodásban és a jogalkotás minőségének javításáról szóló 

intézményközi megállapodásban az átláthatóságra és az információáramlásra vonatkozó 

rendelkezések végrehajtása iránt. Gondoskodni fogok különösen arról, hogy ezeket a 

rendelkezéseket tiszteletben tartsák a tárcám és a parlamenti bizottságok közötti strukturált 

párbeszédekben és egyéb kapcsolattartás során. 

 

Ursula von der Leyen, a Bizottság megválasztott elnöke támogatja az Európai Parlament 

kezdeményezési jogát. Elkötelezett az iránt, hogy a parlamenti tagok többségével elfogadott 

állásfoglalásokra a Bizottság jogalkotási aktusok formájában adjon választ, maradéktalanul 

tiszteletben tartva az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi jogalkotás elvét. Magam is 

messzemenően támogatom ezt a célkitűzést, és egyetértvén a következő biztosi testületnek az 

Európai Parlamenttel való mélyebb partnerség iránti elkötelezettségével, a hatáskörömbe 

tartozó területeken minden szakaszban együtt fogok működni a Parlamenttel az EUMSZ 225. 

cikke szerinti állásfoglalások megvitatása során. 

 

A keretmegállapodásnak megfelelően a Bizottság elfogadásukat követően három hónapon 

belül érdemben meg fogja válaszolni a Parlament állásfoglalásait. A Bizottság biztosítani 

fogja az említett folyamat politikai felügyeletét.  

 

Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy az információk és a dokumentumok 

rendelkezésre bocsátása az Európai Parlament és a Bizottság közötti partnerség 

elmélyítésének alapvető eleme. Ezért kötelezettséget vállalok arra, hogy maradéktalanul 

megvalósítom a keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló 

intézményközi megállapodás vonatkozó rendelkezéseit. A Lisszaboni Szerződés 

meghatározza a Parlament és a Tanács mint társjogalkotók közötti egyenlőséget, és 

gondoskodni fogok arról, hogy ez a felelősségem alá tartozó területeken az információk 

megosztásának módja tekintetében is érvényesüljön.  

 

A közelebbi jövő terveit illetően együtt fogok működni a társjogalkotókkal annak érdekében, 

hogy a 2021 utáni időszakra vonatkozó regionális fejlesztési támogatások jogi keretéről 

gyors megállapodás szülessen. A gyors megállapodás elengedhetetlen annak biztosításához, 

hogy a programok az első naptól kezdve működőképesek legyenek. Támogatni fogom a 

tagállamokat, a régiókat és az irányító hatóságokat jövőbeli programjaik kidolgozásában, 
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valamint a jelenlegi programok lehetőségeinek teljes körű és hatékony kihasználásában. A 

beruházásoknak a reálgazdaságba kell eljutniuk, és a polgárok javát kell szolgálniuk. 

 

Támogatni fogom a tagállamok strukturális reformjait, amelyek célja a növekedést ösztönző 

beruházások felgyorsítása. A strukturális reformok a növekedés előfeltételét képezik, és 

biztosítani fogom, hogy az európai szemeszter keretében ezt szolgálják. Együtt fogok 

működni a társjogalkotókkal annak érdekében, hogy kellő időben megállapodásra jussunk a 

reformtámogató programról, valamint az euróövezeten belüli konvergenciát és 

versenyképességet szolgáló költségvetési eszközről. Új Méltányos Átalakítási Alapot fogok 

kidolgozni és előterjeszteni, szoros együttműködésben az európai zöld megállapodásért 

felelős ügyvezető alelnökkel, valamint a költségvetésért és az igazgatásért felelős biztossal. 

Amint megtörténik az említett eszközök pályára állítása, gondoskodni fogok teljes körű 

alkalmazásukról. 

 

 

Kérdések a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről 

3. A 2020 utáni kohéziós politika 

 

A kohéziós politika a Szerződésen alapul és az EU fő beruházási eszköze a 

versenyképesség és a foglalkoztatottság erősítésére, amely az uniós költségvetés mintegy 

harmadát használja fel. Célja az egész Unió és régiói harmonikus és kiegyensúlyozott 

fejlődése. Mivel az Európa 2020-at nem követi uniós szintű újabb stratégia, amely 

megfogalmazná az Unió prioritásait a következő évtizedre, miképpen kívánja Ön az 

alapok koherenciáját és hosszú távú hatékonyságát biztosítani a jövőre nézve, az EU 

gazdasági, szociális és területi kohéziójának elérése, valamint az Unió intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedéséhez való további hozzájárulás érdekében? Miképpen 

vélekedik a jövőbeli kohéziós politika és a (fenntartható fejlődési célokon alapuló) 

fenntartható növekedés, az innováció, a foglalkoztatás, a szociális kohézió és az 

éghajlatváltozás kezelésének előmozdítását célzó gazdaságpolitikák, illetve a kohéziós 

politika által az európai zöld megállapodásban betöltött szerep egymásra hatásáról? 

Miképpen fogja biztosítani, hogy a kohéziós politika célkitűzései, amelyeket az EUMSZ 

174. és 175. cikke megfogalmaz, érvényre jussanak más uniós szakpolitikákban? Végül 

miképpen fogja értékelni más szakpolitikák hatásait az EU gazdasági, szociális és 

területei kohéziója tekintetében? 

 

Amennyiben az Európai Parlament jóváhagyja a megbízatásomat, annak egyik fő prioritása az 

alapok koherenciájának és hosszú távú eredményességének biztosítása lesz. Munkatársaimmal 

együtt minden tőlünk telhetőt megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy Európa minden 

régióba és városba befektessen a legfontosabb strukturális kihívások kezelése céljából. A 

mottóm: „egyetlen régió, egyetlen ember se maradhat le”.  

 

A 2021–2027-es időszakban a „tematikus menü” öt szakpolitikai célkitűzést fog tartalmazni, 

amelyek lefedik a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, emellett pedig hozzájárulnak az 

Unió intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéséhez. 

 

Ezek a beruházások hozzájárulnak az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak 

megvalósításához. A kohéziós politika outputjait és eredményeit valójában egy sor közös 

output- és eredménymutató követi nyomon, amelyek e célok közül többre is vonatkoznak.  
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A kohéziós politika keretében megvalósuló beruházások az európai zöld megállapodást 

is támogatják. A szakpolitika továbbra is jelentős támogatást nyújt a tagállamoknak és a 

régióknak a következő évtizedekre irányuló, kibocsátáscsökkentéssel járó beruházások 

fellendítéséhez, ezzel is hozzájárulva a hosszú távú éghajlat-politikai célok eléréséhez. Az 

energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

mobilitás támogatása konkrétan elősegíti e hosszú távú átmenetet.  

 

A 2021–2027-es időszakra az a javaslat született, hogy a kohéziós politikai alapok a 

kiadásoknak (az Európai Regionális Fejlesztési Alap esetében) legalább 30%-át, (a Kohéziós 

Alap esetében pedig) 37%-át az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések megvalósítására 

fordítsák. Az uniós városfejlesztési menetrend sikeres tapasztalataira építve a kohéziós 

politika elősegítheti a városok, a régiók, a tagállamok, az EU és az érdekelt felek közötti 

partnerségeket. Ez konkrét megoldásokat eredményez az energetikai átállás, a körforgásos 

gazdaság és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén.  

 

Az a javaslat is megszületett, hogy a 2021–2027-es időszakra az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap legalább 6%-át (azaz a becslések szerint legalább 13 milliárd eurót) a 

fenntartható városfejlesztésre fordítsák közösségvezérelt helyi fejlesztés vagy más területi 

eszköz formájában. Az Alap a kohéziós politika keretében támogatja az éghajlat-politikai 

intézkedések és a tiszta energiára való átállás által leginkább érintett régiókat, tekintettel arra, 

hogy ezek a területek függenek leginkább a fosszilis üzemanyagoktól és a magas szén-dioxid-

kibocsátású folyamatoktól a helyi gazdaság, a foglalkoztatás, illetve az energiatermelés terén. 

 

A kohéziós politikában sok tapasztalat halmozódott fel a szén-dioxid-intenzív (pl. szén- 

vagy acélközpontú) iparágak hanyatlásához kapcsolódó strukturális változások 

figyelemmel kísérése terén is. Ez magában foglalta és továbbra is magában foglalja a 

szociális hatások enyhítésére, valamint a környezetvédelem és az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság előmozdítására irányuló beruházásokat. Magában foglalja továbbá a 

társadalmi átalakuláshoz kapcsolódó szélesebb körű kihívások kezelését, például a kis- és 

középvállalkozások, az üzleti inkubátorházak, az innováció, az ipar és a kutatók közötti 

együttműködés, a kapacitásépítés és a készségfejlesztés, valamint a fenntartható közlekedés és 

a társadalmi befogadás támogatását.  

 

Emellett – amint az a megválasztott elnök politikai iránymutatásában szerepel – javasolni 

fogjuk egy Méltányos Átalakítási Alap létrehozását annak érdekében, hogy testre szabott 

támogatást lehessen nyújtani a változás által leginkább érintetteknek, különösen a jelentős 

helyi átalakuláson áteső ipari, szén- és az energiaigényes régiókban élőknek.   

 

A kohéziós politika keretében megvalósuló beruházások támogatják emellett azon 

célkitűzések megvalósítását is, hogy Európa felkészült legyen a digitális korra (az 1. 

szakpolitikai célkitűzés révén), és hogy a gazdaság az emberek érdekeit szolgálja. Az utóbbi 

időben Európa kohéziós politikájának kézzelfogható hatása van több millió európai polgár 

életére. A helyi közösségekbe és infrastruktúrába történő beruházás segíti a régiókat a 

felzárkózásban és csökkenti a földrajzi egyenlőtlenségeket. Emellett hozzájárul olyan, a 

mindennapi valóság részét képező problémák kezeléséhez is, mint a város és a vidék közötti 

egyre nagyobb különbségek, illetve a népesség elöregedése vagy csökkenése Európa 

különböző részein. 

 

Ami a fenntartható növekedés előmozdítását célzó egyéb gazdaságpolitikákkal való 

kölcsönhatást illeti, továbbá különösen annak biztosítását, hogy az Európai Unió 
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működéséről szóló szerződés 175. cikkében meghatározott kohéziós politikai célokat más 

uniós politikákban is figyelembe vegyék, a következő mechanizmusokat és eszközöket látom 

alkalmasnak: 

 

1. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere. A kohéziós politika szerepe 

megerősödött az európai szemeszterben. Konkrétan az európai szemeszter regionális 

dimenziója jelentős mértékben megerősödött azon regionális igények elemzése révén, 

amelyekre az európai és nemzeti gazdaságpolitikáknak épülniük kell. Továbbá várakozással 

tekintek a megválasztott elnökkel és Valdis Dombrovskis ügyvezető alelnökkel való 

együttműködés elé a politikai iránymutatásokban megfogalmazott azon kötelezettségvállalás 

terén, hogy az európai szemesztert olyan eszközzé alakítsuk, amely integrálja az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljait. A fenntartható fejlődés alapvető fontosságú – a célok 

segítik az összpontosítást.  

 

2. A Bizottság módszereket dolgozott ki az uniós szakpolitikák területi 

hatásvizsgálatának elvégzéséhez. A területi hatásvizsgálatok immár a Bizottság minőségi 

jogalkotási eszköztárának részét képezik. Támogatni fogom ezen eszköz szélesebb körű 

alkalmazását, és további erőfeszítéseket fogok tenni annak érdekében, hogy még inkább 

kiemeljük a különböző szakpolitikai területeken jelentkező területi hatások vizsgálatának és 

értékelésének fontosságát. 

 

3. Annak érdekében, hogy biztosítsák a kohéziós politika és az egyéb politikák közötti 

komplementaritás magas szintjét, és onnan részesüljenek finanszírozásban, ahol az 

rendelkezésre áll, a tagállamok olyan mechanizmusokat is működtethetnek, mint a kiválósági 

pecsét vagy a társfinanszírozási struktúrák. Ez egy kétirányú folyamat, amelynek során 

nemcsak az ágazati szakpolitikai elemek kerülnek integrálásra a kohéziós politikába, hanem 

ez fordítva is megtörténik. 

 

4. Az előfeltételek (amelyek a 2014–2020-as finanszírozási időszak előzetes 

feltételrendszerére épülnek) áthidalják a különbségeket, valamint javítják az uniós politikák 

koherenciáját és hatékonyságát (például a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek a 

kohéziós politika fontos előfeltételei, ugyanakkor az európai zöld megállapodás fontos 

építőkövei is).  

 

5. A háromévente kiadott kohéziós jelentés felméri az egyéb politikák hatását az EU 

gazdasági, társadalmi és területi kohéziójára. A pontosságának és kiválóságának 

köszönhetően kellő tekintéllyel rendelkező jelentés megfelelő regionális adatokat és 

elemzéseket tartalmaz.  

 

 

 

4. Egymástól különböző régiók – testre szabott megoldások 

 

A hetedik kohéziós jelentés kiemeli az európai régiók és területek sajátos helyzetükből 

(elhelyezkedés, gyér lakosság, alacsony jövedelemszint, lassú növekedés – így az 

átalakulóban levő széntermelő és ipari régiók, az EUMSZ 349. cikkében meghatározott 

legkülső régiók, valamint a legészakibb régiók esetében) adódó sokféleségét. E sokféleség 

miatt alapvetően fontos, hogy a fejlesztés megközelítése testre szabottan történjék. 

Miképpen kívánja Ön ezt a megközelítést a jövőben megvalósítani, egyszersmind 

fenntartva az EU egészének kiegyensúlyozott fejlesztését? Tekintettel a Bizottság azon 
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javaslatára, amely az EMVA-t leválasztja a kohéziós politikáról, milyen válaszokat 

kíván adni Ön a vidéki térségek jelentette kihívásokra, valamint biztosítani, hogy a 

kohéziós célkitűzés és a kohéziós finanszírozás az integrált vidékfejlesztés és az EMVA 

prioritása maradjon?  

 

Noha a Bizottság a 2014–2020-as programozási időszakban megerősítette a területi 

megközelítést, e megközelítés lehetőségeinek az uniós politikákon átívelő, teljes kiaknázása 

még nem valósult meg. Ebben az összefüggésben a kohéziós politika fontos szerepet tölt be 

azáltal, hogy az EU ágazati politikai intézkedéseit összekapcsolja a területi alapú 

megközelítéssel (helyi alapú megközelítés), a célzott eszközökkel (kohéziós politikai 

programok, területi stratégiák és eszközök) és a megfelelő módszerekkel (integrált 

megközelítés, többszintű kormányzás és alulról építkező megközelítések). 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy az európai régiók és területek sajátos helyzetükből adódóan 

rendkívül sokfélék, ezért a fejlesztés tekintetében alapvető fontosságú a testre szabott területi 

megközelítés alkalmazása. Az egymást követő kohéziós jelentések feltárták azokat a 

kihívásokat, amelyekkel Európa számos különböző típusú régiójának szembe kell néznie. A 

tagállamok széles mozgástérrel rendelkeznek a pénzügyi előirányzatok és a beruházások 

régiók közötti programozása tekintetében.  

 

Az olyan területi eszközök, mint az integrált területi beruházások és a közösségvezérelt 

helyi fejlesztés lehetővé teszik számunkra, hogy a kihívásokkal küzdő szigetek, hegyvidékek 

és gyéren lakott régiók felé irányítsuk a támogatásokat. Az új 5. célkitűzés („A polgáraihoz 

közelebb álló Európa”) lehetővé fogja tenni e területek sajátos szükségleteik szerinti 

támogatását.  A Bizottság a kohéziós politikai programok megvitatása során ösztönzi ezen 

eszközök alkalmazását. Az egyszerűsítés érdekében, valamint abból a célból, hogy a szóban 

forgó kihívásokat kezelő programok a lehető legnagyobb rugalmasságot élvezhessék, a 

Bizottság nem szabályozta az ilyen területekre irányuló beavatkozások körét és módozatait. 

 

A legkülső régiók és a ritkán lakott északi régiók kategóriájába tartozó szigeteket illetően a 

következő támogatási időszakra vonatkozóan külön előirányzatra született javaslat. A 

legkülső régiók emellett számos egyedi intézkedés előnyeiből részesülnek. Tudatában vagyok 

a legkülső régiók sajátos szükségleteinek, melyek elsősorban periférikus elhelyezkedésükből 

fakadnak. A kohéziós politika keretében 1,6 milliárd EUR került elkülönítésre a legkülső 

régiók (és a ritkán lakott északi régiók) számára. A Bizottság továbbá ígéretet tett arra, hogy 

figyelembe veszi a legkülső régiók sajátosságait az EU valamennyi politikájában. Ez a 

vállalás teljesül: 

 

A Bizottság 21, a 2020 utáni időszakra vonatkozó uniós programra és alapra irányuló 

jogalkotási javaslatba már belefoglalta a „legkülső régiók dimenzióját”. A Bizottság egyedi 

feltételekre tett javaslatot a legkülső régiók számára a strukturális és beruházási alapok, 

valamint a halászat, a közlekedés, a digitalizáció, a kutatás, a környezetvédelem, az 

éghajlatváltozás területén működő és egyéb programok tekintetében, ami számos új 

lehetőséget nyit meg e régiók számára. A Bizottság által a legkülső régiókra vonatkozóan 

javasolt azon rendelkezéseket, amelyekről ideiglenes egyetértési megállapodás született, 

számos program – például az Európai horizont, a Digitális Európa, az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz vagy a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) – 

érvényre juttatta, sőt, meg is erősítette. Most annak biztosítására van szükség, hogy a legkülső 

régiókra vonatkozó rendelkezéseket más – például a mezőgazdasági és a halászati ágazatban 

működő – kulcsfontosságú programok is fenntartsák.  Végezetül pedig egy új régióközi 
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együttműködési területre irányuló javaslat előterjesztésére is sor került, amely azt hivatott 

lehetővé tenni e régiók számára, hogy kapcsolatokat építsenek ki szomszédaikkal. A 

szomszédságukon belüli gazdasági integrációt az európai területi együttműködésről szóló 

rendeletben foglalt, külön erre a célra létrehozott mechanizmusok is elősegítik és ösztönzik. 

 

A széntermelő régióknak nyújtott szakpolitikai támogatás továbbra is prioritás marad a 

2021–2027-es időszakra, amint azt az Európai Regionális Fejlesztési Alap javasolt tematikus 

koncentrációja is bizonyítja az intelligensebb, zöldebb és karbonszegény Európára irányuló 

szakpolitikai célkitűzések tekintetében. A Bizottság eddig is figyelembe vette a széntermelő 

régiók szükségleteit a kohéziós politika beruházási prioritásainak az európai szemeszter 

keretében történő meghatározása során. Annak érdekében, hogy az erőforrásokat az 

átalakulóban lévő széntermelő régiókra lehessen összpontosítani, a kohéziós politikai 

programok keretében forráselkülönítést javaslunk, ezzel is segítséget nyújtva a régióknak a 

strukturális változások következményeinek előrejelzésében és kezelésében. A még 

benyújtandó javaslat tárgyát képező Méltányos Átalakítási Alap kiegészíti a kohéziós politika 

erőfeszítéseit azáltal, hogy további eszközöket biztosít azoknak a régióknak, amelyek sajátos 

kihívásokkal szembesülnek a karbonsemlegesség felé vezető úton. Jómagam vezető szerepet 

fogok vállalni e javaslat tekintetében, szoros együttműködésben az európai zöld 

megállapodásért felelős ügyvezető alelnökkel, valamint a költségvetésért és az igazgatásért 

felelős biztossal. A kohéziós politika keretében az átmeneti programok irányítása terén 

rendelkezésre álló széles körű tapasztalatra fogok építeni, együttműködve a regionális és a 

helyi szintű hatóságokkal. 

 

A Felzárkózó Régiók Kezdeményezés a csekély növekedést felmutató és a fejletlen régiókat 

célozza. A Világbank és a Közös Kutatóközpont segítségével Lengyelországban, 

Romániában, Szlovákiában és Horvátországban megvalósuló kezdeményezés tényleges 

technikai segítséget kíván nyújtani a fejlődés szűk keresztmetszeteinek kezeléséhez. A 

kezdeményezés számos fejlesztési területet ölel fel a területrendezéstől a közlekedésen és az 

idegenforgalmon át az innovációig. Jóllehet a végrehajtási modell tagállamonként eltér (a 

hosszú távú technikai segítségnyújtási programoktól a kisebb beavatkozásokig), a 

kezdeményezés már bizonyította hozzáadott értékét az integrált projektportfólió-tervek 

elkészítése, az előzetes feltételrendszer alkalmazása és a jogi kerethez kapcsolódó, a 

végrehajtás terén jelentkező főbb szűk keresztmetszetek kezelése terén.  

 

Ami az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot illeti, a vidéki területeken nem 

lesz akadálya annak, hogy a kohéziós politika keretében támogatást kapjanak azon projektek, 

amelyek hozzájárulnak a program célkitűzéseinek megvalósításához. A Bizottság javaslatot 

tett a közös agrárpolitika reformjára, amely a KAP két pillérének a közös agrárpolitikára 

vonatkozó stratégiai tervekbe történő megfelelőbb integrációját foglalja magában. Ez az 

integrációs folyamat sokkal nehezebb lett volna, ha az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap a közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozna. Számos 

rendelkezés fölöttébb összehangolt annak ellenére, hogy különböző rendeletek részét képezi.  

 

A tagállamoknak a partnerségi megállapodásban fel kell tüntetniük, hogy a kohéziós politika 

által nyújtott támogatást hogyan fogják koordinálni más uniós politikákkal, többek között az 

agrárpolitikával, a stratégiai tervekben pedig ismertetni kell a vidéki területeken működő 

alapokkal való kiegészítő jelleg biztosításának módját.  

 

Közös szabályok vannak érvényben egyebek mellett a területfejlesztésre, a közösségvezérelt 

helyi fejlesztésre és a pénzügyi eszközökre vonatkozóan. A helyi kezdeményezések esetében 
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a szóban forgó két uniós szakpolitika támogatásai egy helyi fejlesztési stratégiában 

kombinálhatók. Ez az, ami igazán fontos a kedvezményezettek számára. 

 

 

5. A kohéziós politika erőteljes költségvetést tesz szükségessé 

 

A Bizottság javaslata szerint a kohéziós politika következő hosszú távú költségvetése a 

jelenlegi többéves pénzügyi kerethez képest 10%-kal csökken, aminek következtében 

a kohéziós politika juttatása a teljes uniós költségvetésben 34%-ról 29%-ra csökkenne. 

A Bizottság ezenkívül alacsonyabb uniós társfinanszírozási arányokra tett javaslatot. 

A Parlament ezzel szemben a finanszírozás jelenlegi szintjének fenntartását és legalább 

a jelenlegi társfinanszírozási arányok megtartását javasolja. Mi az Ön véleménye erről? 

A Parlament, a régiók és a polgárok mellé fog-e állni és küzdeni az erőteljes 

költségvetésért, elutasítva a Tanács bárminemű csökkentési javaslatát? Miképpen 

kívánja biztosítani, hogy az EU képes legyen választ adni az új kihívásokra és megőrizni 

az eddigi jó kohéziós eredményeket a foglalkoztatottság növelése, a növekedés és a 

versenyképesség terén? Miképpen kívánja elősegíteni a szakpolitika időben történő 

végrehajtását a 2021–2027-es programozási időszakban, összpontosítva a programok és 

projektek hatékonyságára, eredményességére és minőségére? Miképpen kívánja 

biztosítani a kohéziós politika addicionalitásának folyamatos és hatékony ellenőrzését? 

 

Európa számos kihívással néz szembe: az éghajlatváltozástól kezdve a technológiai 

változásokon át az egyenlőtlenségig. Mindezen kihívásoknak erős regionális és helyi 

dimenziói vannak. Tekintettel e kihívások nagyságrendjére, nem gondolhatunk a jövőre úgy, 

mint az eddigi gyakorlatok folytatására. Európának szembe kell néznie a kihívásaival, és a 

kohéziós politikának kulcsszerepe van abban, hogy elősegítse a változást. 

 

Ezzel összefüggésben és tekintettel a meglévő korlátokra úgy vélem, hogy a Bizottság által 

2018 májusában javasolt, a 2020 utáni időszakra vonatkozó pénzügyi keret megfelelő. A 

kohéziós politika tekintetében javasolt mérsékelt csökkentések a lehető legjobb forgatókönyv, 

figyelembe véve az olyan kihívásokkal teli összefüggéseket, mint a brexit és az uniós 

költségvetés egyéb sürgető prioritásai. Biztosítanunk kell, hogy a forrásokat továbbra is a 

legszegényebb tagállamokra és régiókra összpontosítsuk. A Bizottság javaslata szavatolja, 

hogy az eszközök továbbra is javarészt a legszegényebb régiókban és tagállamokban 

összpontosuljanak. 

 

Az erőforrások elosztásakor az Európán belüli egyenlőtlenségek alakulását is figyelembe kell 

venni. Ezért logikus, hogy azokban a tagállamokban és régiókban, ahol jelentős gazdasági 

fejlődés történt, a kohéziós politikai támogatás fokozatosan csökken. Viszont ahol a 

körülmények romlottak, mégpedig néha drámai mértékben, a támogatás mértéke enyhén 

növekszik. Meggyőződésem, hogy a korszerűsítésre és az egyszerűsítésre irányuló új 

elemekkel, valamint a társfinanszírozási arányok csökkentése révén elért nagyobb 

multiplikátorhatással, a pénzügyi eszközök szélesebb körű használatával és a gyorsabb 

végrehajtással a kohéziós politika a jövőben még nagyobb hatást tud kifejteni. 

 

Ami a társfinanszírozási arányokat illeti, fontos megjegyezni, hogy 2009-ben, a gazdasági 

válság idején ezek emelkedtek a válság által súlyosan érintett régiókban megvalósuló 

beruházások folyamatosságának biztosítása érdekében. Tekintettel arra, hogy az EU-ban azóta 

javultak a költségvetési feltételek, újra csökkenteni kell őket annak érdekében, hogy 

helyreálljon a szolidaritás és a felelősségvállalás közötti egyensúly. A csökkentés biztosítja 
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majd, hogy a tagállamok és a kedvezményezettek nagyobb mértékben magukénak érezzék a 

projekteket, és ezáltal javítani fogja a projektek minőségét. Végül pedig növelni fogja az 

uniós jelentőségű kulcságazatokban megvalósuló közberuházások összesített volumenét, és 

ezáltal hozzájárul a kohéziós politika hatásának fokozásához. 

 

A szabályozás rugalmasságot biztosít a társfinanszírozási arányok módosítása tekintetében, 

amennyiben lehetőség nyílik a különböző prioritások, valamint a prioritásokon belüli 

projektek eltérő arányokkal történő társfinanszírozására. E rugalmasság révén kezelhetők 

lehetnek a kedvezményezettek területi egyenlőtlenségeiből vagy eltérő pénzügyi 

képességeiből fakadó problémák.  

 

A migrációs válságtól a gazdasági átalakulásig terjedő közelmúltbéli tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a hétéves programok közben természetes úton új szükségletek merülnek fel. A 

rugalmasság biztosítása érdekében „5 + 2 programozást” kell alkalmaznunk: az eredeti 

programok elfogadásakor csak a 2021–2025-ös időszakra vonatkozó előirányzatokat indokolt 

a prioritásokhoz rendelni. Nem akarjuk kőbe vésni a beruházásokat egy valójában 9 éves 

időszakra. 2025-ben sor kerül az összes program félidős felülvizsgálatára, amely 

meghatározza az utolsó két év – 2026 és 2027 – pénzügyi előirányzatait. Az előirányzatok a 

teljesítményen és az európai szemeszter során azonosított kihívásokon vagy a társadalmi-

gazdasági helyzeten fognak alapulni. Ez egyensúlyt teremt majd az új kihívásokkal való 

megbirkózáshoz szükséges rugalmasság és a stabil beruházási keret között. 

 

Ami a 2021 utáni kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási csomagról szóló társjogalkotói 

tárgyalásokat illeti, sürgősen (legkésőbb 2019 végéig) megállapodásra kell jutnunk a 

pénzeszközök programozásához szükséges valamennyi elemről annak érdekében, hogy 

megteremtsük a jogbiztonságot a tervező hatóságok számára. Ez elengedhetetlen az új 

programok gyors és időben történő beindításához. A tagállamoknak és a régióknak elő kell 

mozdítaniuk a programozási folyamatot. A tárgyalások elhúzódása nem mentség azon 

kedvezményezettek és polgárok számára, akiket tényleges hátrányok érnének, ha a 2021–

2027-es programok elfogadására az említett időszak későbbi szakaszában kerülne sor. Minden 

egyéb blokkról legkésőbb 2020 tavaszán vagy nyarán meg kell állapodni annak érdekében, 

hogy az új jogszabály kellő időben hatályba léphessen. Munkatársaimmal együtt határozottan 

kötelezettséget vállalok arra, hogy mindent megteszek a társjogalkotói tárgyalások 

felgyorsítása érdekében, és maximális támogatást nyújtok a hatóságoknak az alapok 

programozásához. 

 

Időközben a Bizottság a 2019. évi európai szemeszteri ciklus keretében megosztotta 

álláspontját a 2021–2027-es időszakban rendelkezésre álló kohéziós politikai alapok optimális 

felhasználásáról. Ennek az elemzésnek iránymutatásként kell szolgálnia a tagállamok és a 

Bizottság számára az alapok programozásáról folytatott párbeszéd során. Örömmel tölt el, 

hogy valamennyi tagállam tájékoztatta a Bizottságot programozási folyamatának tervezéséről, 

és hogy mindegyikük 2020 végéig tervezi elfogadni a vonatkozó partnerségi 

megállapodásokat és operatív programokat. Jóllehet a társjogalkotói tárgyalások még nem 

zárultak le, a tagállamok és a Bizottság már megkezdték a párbeszédet a programok 

következő generációjáról. Arra törekszünk, hogy az említett folyamat végén a lehető legjobb 

minőségű programozási dokumentumok álljanak rendelkezésre. 

 

Mivel a Bizottság felelős az uniós költségvetés végrehajtásáért (amelynek nagyjából negyede 

a regionális politika számára van előirányozva) és elszámoltatható e tekintetben, biztosítani 
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fogom a kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét, valamint a minden szinten működő, 

megfelelő pénzügyi ellenőrzési rendszerek meglétét.  

 

Ebben az összefüggésben az a célom, hogy a bejelentett kiadások kockázata ne haladja meg a 

2%-ot. Ez a vonatkozó szabályozásban meghatározott és az Európai Számvevőszék által 

használt referenciaérték. Építeni fogok az érzékenyebb területeken (közbeszerzés, állami 

támogatások) előforduló hibák kezelése, a végrehajtás egyszerűsítése (a kevesebb 

hibalehetőséget rejtő, egyszerűsített költségelszámolási módszerek előmozdítása), valamint a 

programhatóságok elszámoltathatóságának és az általános bizonyosságszerzési modellnek a 

megerősítése terén tett közelmúltbéli erőfeszítésekre.  

 

Ami az addicionalitást illeti, a jelenlegi, 2014–2020-as programozási időszakban az ellenőrzés 

egyszerűsödött, és igazodott a gazdasági kormányzási folyamathoz. Ugyanakkor az 

addicionalitás ellenőrzése – különösen a (kevésbé fejlett) régiók szintjén – mindig is 

meglehetősen összetett és meglehetősen technikai jellegű kérdés, amely mindkét fél – a 

Bizottság és a tagállamok – tekintetében jelentős forrásokat igényel. Emellett pedig csak a 

tagállamok egy részét érinti.  

 

Ebből kifolyólag, és mivel a Bizottság a programjaink tekintetében megnövelt nemzeti 

társfinanszírozási arányokat javasol, a Bizottság a továbbiakban nem fogja hivatalosan 

ellenőrizni az addicionalitást. A Bizottság következő támogatási időszakra vonatkozó 

javaslata nem ír elő ilyen jogi kötelezettséget. A tagállamok továbbra is kötelesek megfelelő 

szintű állami vagy magánjellegű nemzeti támogatást mozgósítani annak érdekében, hogy 

biztosítsák a társfinanszírozás elvének tiszteletben tartását: az alapokból származó források 

nem csökkenthetik a nemzeti erőfeszítéseket. Tekintettel az európai szemeszter fokozott 

beruházási dimenziójára, az európai szemeszter keretében továbbra is figyelemmel kísérjük a 

tagállamokban a közberuházási trendeket pontosan annak biztosítása érdekében, hogy 

megfelelő szinten maradjanak a nemzeti közberuházások. 

 

 

6. Feltételesség 

 

A jelenlegi kohéziós politika számos, a gondos gazdasági kormányzáshoz kötődő 

intézkedést tartalmaz. A Bizottság ezek megtartását javasolja a jövőbeli 

szakpolitikában, kibővítve őket az uniós értékek tiszteletben tartásával. Mi az Ön 

véleménye erről a kérdésről? Miképpen kívánja Ön biztosítani, hogy ezek az 

intézkedések ne járjanak ellentétes hatással a kohéziós politika céljait tekintve, lévén 

hogy a régiók befolyása központi kormányaik fellépéseivel szemben korlátozott? Mit 

gondol a kohéziós politika és az európai szemeszter közti kapcsolatról? 

 

Fontos a szilárd költségvetési és gazdaságpolitika. Ezek elengedhetetlen feltételei a 

fenntartható gazdasági növekedésnek és foglalkoztatásnak, mivel kedvező környezetet 

biztosítanak a beruházásokhoz, és egyben a hatékony kohéziós politika előfeltételei is.  

 

Minden feltételességnek arányosnak kell lennie, és figyelembe kell vennie az egyes 

tagállamok gazdasági és szociális körülményeit. A makrogazdasági feltételrendszer fontos 

elrettentő tényezőnek bizonyult, ugyanakkor nagyon körültekintően alkalmazták, és a 

kifizetéseket soha nem kellett a gyakorlatban felfüggeszteni. A kifizetések felfüggesztése az 

utolsó eszköz az alábbi esetekben: amikor jelentős meg nem felelés áll fenn, és amikor 

valamely tagállam többszöri megkeresés ellenére sem teszi meg a szükséges lépéseket, mely 
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esetek azonnali hatályú intézkedést indokolnak. Számos biztosíték van annak szavatolására, 

hogy a makrogazdasági feltételrendszer ne legyen kontraproduktív. A felfüggesztések 

alkalmazásakor figyelembe kell venni az arányosságot, a tagállamok közötti egyenlő 

bánásmódot, valamint a gazdasági és társadalmi körülményeket. A 2021–2027-es időszakra a 

Bizottság egy további biztosítékot terjeszt elő: a Bizottság javasolhassa a Tanácsnak, hogy 

kivételes gazdasági körülmények esetén vagy az érintett tagállam indokolással ellátott 

kérelme nyomán szüntesse meg a felfüggesztéseket. 

 

A Bizottság javaslata értelmében a Parlament szorosan kapcsolódik majd a folyamathoz: a 

Parlamentet tájékoztatják a cikk végrehajtásáról. Különösen arról kap haladéktalanul értesítést 

az Európai Parlament, ha egy tagállam olyan helyzetbe kerül, amely felfüggesztéshez 

vezethet, valamint az érintett alapokról és programokról. Az Európai Parlament bármikor 

felkérheti a Bizottságot strukturált párbeszédre. 

 

A jogállamiság tiszteletben tartása előfeltétele az abba vetett bizalomnak, hogy a 

tagállamokban az uniós kiadások hatékonyak és kellően védettek. Amellett, hogy az összes 

uniós intézmény és a tagállamok általános felelőssége a jogállamiság fenntartása, az Uniónak 

konkrétabb értelemben is kötelezettsége, hogy biztosítsa az uniós költségvetés megfelelő 

védelmét.  

 

A Bizottság ezért külön jogszabály alkalmazására irányuló javaslatot tett az uniós 

költségvetés védelme érdekében, amennyiben a tagállamokban általánossá vált hiányosságok 

állnak fenn a jogállamiság tekintetében. Az elképzelés az, hogy amennyiben a Bizottság – 

objektív bizonyítékok alapján – megállapítja, hogy a jogállamiságot nem tartják tiszteletben, 

és hogy ez kockázatot jelent az uniós költségvetésre nézve, arányos intézkedéseket fog 

javasolni a Tanács általi, fordított minősített többséggel történő elfogadásra (azaz a javaslatok 

elfogadásra kerülnek, kivéve, ha azokat minősített többséggel utasítják el).  

 

A Bizottság különösen a tagállamokkal megosztott irányítás alá tartozó alapokat érintő 

kifizetések és/vagy kötelezettségvállalások felfüggesztésére vagy csökkentésére tehet 

javaslatot. Más uniós eszközök esetében a kifizetések és a kötelezettségvállalások csak akkor 

függeszthetők fel, ha a kedvezményezett kormányzati szerv. 

 

A javasolt mechanizmus nem érinti az uniós finanszírozás egyedi kedvezményezettjeit, hiszen 

nem ők felelősek a jogállami normák általános érvényesüléséért. A tagállamok továbbra is 

kötelesek lennének végrehajtani az érintett programokat és kifizetéseket folyósítani a 

kedvezményezettek részére. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy e javaslat célja nem a 

tagállamok megbüntetése, hanem az uniós adófizetők pénzének védelme, valamint annak 

biztosítása, hogy azt megfelelően, az érintett tagállamok polgárainak javára használják fel.  

 

A javaslat a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatok részét képezi.   

 

Az európai szemeszter és a kohéziós politikai alapok közötti szorosabb kapcsolat jobb 

programozáshoz, és így jobb és célzottabb beruházásokhoz vezet, ami hosszú távon nagyobb 

termelékenységet, növekedést, munkahelyteremtést és kohéziót eredményez. 

 

A kohéziós politika és az európai szemeszter közötti kapcsolat tovább erősödött azzal, hogy a 

2019. évi országjelentések ismertetik az egyes tagállamokra vonatkozó beruházási 

prioritásokat és a beruházásokhoz kapcsolódó országspecifikus ajánlásokat. Továbbá amint az 

fentebb említésre került, a Bizottság által a 2021–2027-es időszakra javasolt „5 + 2 
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programozás” azt jelenti, hogy 2025-ben valamennyi programot félidős felülvizsgálatnak 

vetnék alá, melynek eredményeként az utolsó két év – 2026 és 2027 – pénzügyi előirányzatait 

a programprioritásokra lehetne fordítani. A szóban forgó előirányzatok a teljesítményen és az 

európai szemeszter során azonosított kihívásokon vagy a társadalmi-gazdasági helyzeten 

alapulnának. E mechanizmus egyensúlyt hivatott teremteni az új kihívásokkal való 

megbirkózáshoz szükséges rugalmasság és a stabil beruházási keret között. 

 

Egy másik fontos elem: a beruházások előtérbe kerültek az európai szemeszter során, mivel 

nagyobb figyelem hárul a regionális különbségekre. A 2019. évi országjelentések D. 

melléklete kiindulópontot ad az eszmecseréhez, a tárgyaláshoz és a partneri felülvizsgálathoz 

anélkül, hogy stratégiát írna elő. A beruházásokhoz kapcsolódó országspecifikus ajánlások 

referenciaértékeket határoznak meg a programozás vonatkozásában. A fő kedvezményezett 

országok esetében a Bizottság a beruházási szükségletek széles körét azonosította, míg a 

korlátozott költségvetéssel számoló fejlettebb országok esetében ez két szakpolitikai 

célkitűzésre összpontosul. 

 

 

7. A kohéziós politika és a reformok 

 

Ön a kohéziós politikáért és a reformokért lesz felelős mind a Regionális és 

Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO), mind az új Strukturálisreform-támogató 

Főigazgatóság tekintetében. Miképpen látja saját szerepét, tekintettel e különböző 

feladatkörökre? Mit gondol a kohéziós politika és a strukturális reformok végrehajtása 

közötti kapcsolatról? Miképpen fogja prioritásait meghatározni e két szakpolitikai 

terület között? Miképpen fog történni az új főigazgatóság tevékenységének 

finanszírozása? Hogyan kívánja biztosítani, hogy a kohéziós alapokat nem veszik 

igénybe a strukturális reformok végrehajtására? 

 

Az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának erősítése, valamint a régiók közötti 

egyenlőtlenségek csökkentése az Unió egyik fő célkitűzése. Már eddig is figyelemreméltó 

sikereket értünk el. Írország, Görögország, Spanyolország és Portugália példáját követve a 

közép- és kelet-európai tagállamok az Európai Unióhoz való csatlakozásuk óta jelentősen 

csökkentették a különbséget Európa többi részével. A kohéziós politikai alapok eddig is 

nagyon fontos szerepet töltöttek be és továbbra is nagyon fontos szerepet fognak betölteni 

ebben a folyamatban. Mindazonáltal továbbra is jelentős eltérések vannak a régiók és az 

országok között. A tagállamok és a régiók eltérő fejlődési pályát jártak be annak ellenére, 

hogy hasonló összegeket különítettek el számukra. Egyes régiók igen gyorsan felzárkóztak, 

míg mások lemaradtak. 

 

A beruházás önmagában nem elegendő a fenntartható fejlődés megvalósításához. Nagy 

jelentősége van ebben a kormányzásnak és a keretfeltételeknek is. Ezek az elemek strukturális 

reformok végrehajtását teszik szükségessé. A régiók és az országok fejlődése során fontos, 

hogy gazdaságuk szervezésében is fejlődés mutatkozzon. Számomra ez a strukturális 

reformok jelentősége. A költségvetési kiadások optimalizálása, a munkaerőpiaci feltételek 

javítása, az intézmények korszerűsítése a közszolgáltatások javítása érdekében, a kórházak, az 

iskolák és az egyetemek szervezettségének javítása, olyan kiszámítható szabályozási és 

felügyeleti keretek kialakítása, amelyek védik a legfontosabb közérdekeket és egyúttal vonzó 

üzleti környezetet teremtenek a beruházások, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés 

számára.  
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Következésképpen a kohéziós politika és a strukturális reformok között jelentős 

komplementaritás figyelhető meg. A strukturális reformok hozzájárulhatnak a kohéziós 

politikai alapok felhasználása szempontjából szükséges megerősített keretfeltételekhez, és 

támogathatják a gazdasági és társadalmi konvergenciát. A beruházások és a reformok 

ugyanazon érem két oldalát képviselik. Kölcsönösen erősítik egymást, és egyformán fontosak.  

 

Az évek során a kohéziós politika terén szerzett tapasztalatok hasznosnak bizonyultak az 

átmenetek és a strukturális átalakítások tekintetében, és az előzetes feltételrendszerek 

(előfeltételek) révén hozzájárultak a növekedést ösztönző beruházások feltételeinek 

megteremtéséhez. Az európai szemeszterrel való megerősített kapcsolat megszilárdítja a 

kohéziós politika szerepét a strukturális változások és reformok lehetővé tételében. A 2019. 

évi országjelentések és országspecifikus ajánlások alapvető kiindulópontként szolgáltak az 

alapok programozásához.  

 

2018 májusában a Bizottság az új többéves pénzügyi keret részeként jogalkotási javaslatot 

terjesztett elő a reformtámogató programra vonatkozóan. E jogalkotási javaslat jogalapja a 

Szerződés kohéziós fejezete (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 175. cikkének 

harmadik bekezdése). A program biztosítaná az új Strukturálisreform-támogató Főigazgatóság 

tevékenységeinek fő finanszírozási forrását, és lehetővé tenné az új szervezeti egység 

számára, hogy továbbra is technikai támogatást nyújtson a tagállamoknak, és hogy azt a 

reformokra és a beruházásokra irányuló jelentős pénzügyi támogatással egészítse ki. A 

szinergiák biztosítása és a program hatékonyságának maximalizálása érdekében a 

reformtámogató programot (és különösen a reformösztönző eszközt, valamint az 

euróövezeten belüli konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszközt) 

összhangba kell hozni az európai szemeszterrel.  

 

Mindez lehetővé teszi, hogy az EU strukturálisreform-programjának kialakításakor kellő 

figyelem háruljon az uniós kohéziós célokra a strukturális reformok kialakítása, végrehajtása 

és nyomon követése terén tanúsított szélesebb körű tagállami és regionális szerepvállalás és 

felelősségvállalás révén, miközben biztosítja, hogy a pénzügyi támogatás az egyes tagállamok 

legfontosabb reformjaira összpontosuljon. 

 

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság és a Strukturálisreform-támogató Szolgálat már 

szorosan együttműködik egymással. Szeretném, ha ez az együttműködés tovább erősödne. 

Gondoskodni fogok arról, hogy a Bizottság szóban forgó szervezeti egységeinek az 

intézkedései teljes mértékben kiegészítsék egymást annak érdekében, hogy az uniós alapok a 

lehető leghatékonyabb módon kerüljenek felhasználásra a tagállamok és régióik támogatására 

irányuló közös erőfeszítések keretében. A kohézió és a reformok között számos területen 

természetes komplementaritás áll fenn; ezek közé tartozik az egészségügy, a kutatás, a 

felsőoktatás, a vállalkozástámogatási szolgáltatások, a közigazgatás hatékonysága és az 

infrastruktúra fenntarthatósága.  

 

Szorosan figyelemmel fogom kísérni mindezeket az alapokat a koherencia és a szoros 

koordináció biztosítása érdekében. Biztosítani fogom, hogy a reformtámogató program és a 

kohéziós politika valamennyi ága egymást kiegészítő módon mozdítsa elő a konvergenciával 

és a versenyképességgel kapcsolatos célkitűzések megvalósítását.  

 

Mindannyiunk közös célja az, hogy egyetlen régió, egyetlen ember se maradjon le. Ha a 

Bizottság által javasolt új eszközök révén elfogadjuk a strukturális reformok és a kohéziós 

politika közötti komplementaritást, sikeresebben meg tudjuk valósítani ezt a célt. 


