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Konszolidáció és az erőfeszítések 
megkettőzése

1 9 9 4 – 1 9 9 9

A  R E F O R M H O Z  V E Z E T Ő  Ú T

A Maastrichti Szerződés aláírása után négy 
nappal előterjesztett, úgynevezett „Delors II. 
csomag”-ban¹⁰ az Európai Bizottság programot 
és költségvetést javasolt „a gazdasági és mo-
netáris unió felé való továbblépésre, amellyel 
lehetővé válik a Közösség számára a szervezett 
gazdasági térség és a közös valuta minden 
előnyének kihasználása”. A javaslat részleteket 
tartalmazott az új Kohéziós Alapról, megnö-
velte a Strukturális Alapok költségvetését és 
egyszerűsítette a végrehajtás szabályait. Az 
Európai Tanácsban 1992. december 11–12-én 
Edinburgh-ban elfogadott kompromisszumos 
megállapodás véglegesen rögzítette az erőfor-
rásokat az 1994–1999-es időszakra. Mintegy 
153 milliárd ECU-t osztottak fel a Strukturális 
Alapoknak, és 15 milliárd ECU-t a Kohéziós 

Alapnak, aminek a 68%-át a legszegényebb ré-
gióknak és országoknak irányoztak elő.

1993 áprilisában a Bizottság előterjesztette a 
Strukturális Alapokra vonatkozó rendeletet, 
amelyet a Tanács 1993 júliusában fogadott 
el¹¹. A partnerség elve alapján a rendelet meg-
tárgyalásának folyamatához az Európai Parla-
ment, a gazdasági és társadalmi partnerek és a 
különböző érdekképviseleti szervezetek észre-
vételei is hozzájárultak. A Kohéziós Alapra vo-
natkozó rendeletet¹² 1994 májusában fogad-
ták el, és 15,15 milliárd ECU felett rendelkezett. 
Azokra az országokra vonatkozott, amelyek 
bruttó nemzeti terméke a Közösség átlagának 
90%-a alatt volt, azzal a feltétellel, hogy rendel-
keznek gazdasági konvergenciát eredményező 
programmal, hogy eleget tudjanak tenni az EK 
Szerződésben a gazdasági és pénzügyi unióra 
meghatározott kritériumoknak. Az alap a leg-

1992 1992 Ausztria 

Az Európai Uniót létrehozó szerződés aláírása Edinburgh – Európai Tanács

1992. december 11-én és 12-én az Európai Tanács 

Edinburgh-ban megállapodott az 1994–1999-es 

pénzügyi tervekről.

Zöld út, Ausztria

A Megújuló Energia Európai Központja Güssingben 

(Ausztria).

A Maastrichtban, 1992. február 7-én elfogadott, az Európai Uniót létrehozó szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés (TEC) módosítása 

1993. november 1-jén lépett hatályba. A kohézió és a regionális politika tekintetében a TEC új eszközt vezetett be: a Kohéziós Alapot, és egy új 

intézményt: a Régiók Bizottságát, továbbá bevezette a szubszidiaritás elvét is. 1992 decemberében az Európai Tanács új pénzügyi tervről döntött 

az 1994–1999-es időszakra, és 168 milliárd ECU-t⁹ tett félre a Strukturális és Kohéziós Alapok számára. Ez az éves erőforrások megkettőződését 

jelentette, és az EU költségvetésének egyharmadát tette ki. A Tanács 1993. július 20-án új kohéziós politikai rendeleteket fogadott el, amelyek immár 

magukban foglalták a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközt és a Kohéziós Alapot. A rendeletek megerősítették a politika alapelveit – koncentráció, 

programozás, kiegészítő jelleg és partnerség–, és többé-kevésbé érintetlenül hagyták az öt meglévő célkitűzést. Egyes rendelkezéseket – például az 

EU egyéb intézményeinek, különösen az Európai Parlamentnek a bevonására, valamint a partnerségre, az értékelésre és a nyilvánosságra vonatkozó 

szabályokat – megerősítettek. Ausztria, Finnország és Svédország 1995. január 1-jei csatlakozásakor egy módosító rendelet egy hatodik célkitűzést 

is meghatározott, amelynek kedvezményezettjei Finnország és Svédország rendkívül alacsony népességű régiói voltak, és amely pénzügyi forrásokat 

osztott fel a három új tagállam között.
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alább 10 millió ECU értékű környezetvédelemi 
és szállítási infrastrukturális projektekkel kap-
csolatos költségek akár 85%-át fi nanszírozta. 
Irányítása a Bizottság által az egyedi projek-
tekkel kapcsolatban hozott döntések alapján 
történt. 1994 és 1999 között Görögország, Íror-
szág, Portugália és Spanyolország részesedett 
az alapból. 

A  k o h é z i ó s  p o l i t i k a  1 9 9 4  é s 
1 9 9 9  k ö z ö t t

Az 1993-as reform az 1994–1999-es időszakra 
vonatkozó célkitűzéseket többé-kevésbé érin-
tetlenül hagyta:

>  1. célkitűzés: a fejlődésben lemaradt régiók 
fejlődésének és strukturális átalakításának 
elősegítése; 

>  2. célkitűzés: az ipari hanyatlás által súlyo-
san érintett régiók vagy régiórészek átalakí-
tása;

>  3. célkitűzés: a tartós munkanélküliség elle-
ni küzdelem, valamint a fi atalok és a munka-
erőpiacról kiszoruló személyek foglalkozta-
tási integrációjának megkönnyítése, a férfi ak 
és nők számára egyenlő foglalkoztatási lehe-
tőségek elősegítése;

>  4. célkitűzés: a munkások alkalmazkodásá-
nak megkönnyítése az ipari változásokhoz és 
a termelési rendszerek változásaihoz; 

>  5. célkitűzés: a vidékfejlesztés támogatása 
(a) a mezőgazdasági struktúrák átalakításá-
nak felgyorsításával a közös agrárpolitikai 
reform keretei között, valamint a halászati 
szektor modernizációjának és strukturális 
átalakításának előmozdításával, (b) a vidéki 
területek fejlődésének és strukturális átalakí-
tásának előmozdításával.

1995–1999 Svédország Finnország

Monika Wulf-Mathies

Monika Wulf-Mathies, a regionális politika és 

a Régiók Bizottságával és a Kohéziós Alappal 

folytatott kapcsolatok európai biztosa 

1995 és 1999 között.

Új technológia - Svédország

Számítógépek zord körülmények közötti 

használatra az Arctic Inventors Networktől, 

Luleåban (Svédország).

Befektetés a határrégiókba

„A végrehajtás minőségét egyre 
inkább a partnerség minősége 
határozza meg. A kohéziós politika 
sikere a mindennapokban olyan 
működőképes partnerségeken múlik, 
amelyek összehozzák mindazokat, 
akik részt vesznek a régió gazdasági 
fejlesztésében. Közéjük tartoznak 
a minisztériumok képviselői 
és a választott helyi képviselők, 
az üzleti világ képviselői, 
a szakszervezetek, a női, 
a jótékonysági és az önkéntes 
szervezetek, továbbá 
a környezetvédelmi szövetségek, 
bár tudom, hogy egyes 
kormányzati képviselők ennek 
hallatára húzni kezdik az orrukat.”

Monika Wulf-Mathies az első Kohéziós Fórumon, Brüsszelben, 1997. április 27-én 
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>  6. célkitűzés: a rendkívül alacsony népsűrű-
ségű régiók fejlesztése és strukturális átalakí-
tása (1995. január 1-től).

A lakosság 24,6%-át, vagyis mintegy 97,7 millió 
lakost érintő, az ERFA, az ESZA és az EMOGA 
által az 1. célkitűzés keretében nyújtott tá-
mogatás összege 94 milliárd ECU volt, a 
Kohéziós Alapé pedig 14,45 milliárd ECU 
(a teljes rendelkezésre álló összeg 68%-a¹³). 
Az 1. célkitűzés befektetéseinek 41%-át fordí-
tották vállalkozások támogatására, 29,8%-át 
az infrastruktúrára (ennek a felét szállítás-
ra, egynegyedét a környezetvédelemre) és 
24,5%-át emberi erőforrásokra.

A 2. célkitűzés keretében 60,6 millió ember 
(a teljes lakosság 16,3%-a) részesült az ERFA és 
az ESZA által biztosított 9,4 milliárd ECU-s fi nan-
szírozási csomagból (a teljes összeg 10,6%-a), 
amelynek 55,1%-át fordították kifejezetten a 
kis- és középvállalkozások támogatására. To-
vábbi 23,9%-ot fordítottak fi zikai helyreállí-
tásra és környezetvédelemre, gyakran korábbi 
ipartelepekhez kapcsolódóan, az emberi erő-
forrásokra pedig 20,9% jutott. 

A 3. és 4. célkitűzésre összesen 15,2 milliárd 
ECU-t allokáltak (a teljes összeg 9,1%-át). 
Az ESZA ezzel az összeggel munkaerő-piaci 
intézkedéseket és a társadalmi integrációt fi -
nanszírozta. 

Az 5. célkitűzés keretében felhasználható 
13 milliárd ECU összegű forrás (a teljes 
összeg 7,8%-a) a halászatban és a vidéki 
területeken új gazdasági tevékenységek-
re (47,2%), az infrastruktúrára és emberi 
erőforrásokra (20-20%), továbbá a környe-
zetvédelemre (12,1%) állt rendelkezésre. 
32,7 millió ember, a teljes EU népességének 
8,8%-a élt az 5b. célkitűzés által támogatott 
vidéki területeken.

Svédország és Finnország 697 millió ECU-t 
(a teljes összeg 0,4%-a) kapott a 6. célkitűzés 
alapján. 

Az összesen 13 közösségi kezdeményezésre 
elkülönített 14 milliárd ECU (a teljes összeg 
8%-a) állt rendelkezésre a határokon átívelő, 
nemzetek közötti és innovatív projektek társ-
fi nanszírozására.

I R Á N Y Í T Á S  É S  S Z A B Á L Y O Z Á S

1994 és 1999 között a Strukturális és Kohéziós 
Alapok irányítására hét tanácsi rendeletet hoz-
tak, amelyek biztosították az alapok hatékony-
ságát és a koordinációját, a végrehajtási és az 
általános rendelkezéseket, valamint a négy 
Strukturális Alap megvalósítását. A Kohéziós 
Alapra külön rendeletet fogadtak el. A koordi-
nációs rendelet nem hozott túl sok változást 
az 1989-ben bevezetett, a nemzeti tervezést, 
a közösségi támogatási kereteket (KTK-kat) és 
az operatív programokat magába foglaló, ko-
rábbi háromszakaszos rendszerben. Megköve-
telte azonban, hogy a nemzeti tervek legyenek 
részletesebbek, különösen a környezetvédel-
mi témákban. Egyúttal bevezette az Egységes 
programozási dokumentumot is, ami azt jelen-
tette, hogy a tagállamok és a régiók egyetlen 
dokumentumban nyújthatták be a terveket és 
az operatív programokat, amit egyetlen bizott-
sági döntés követett. 

Ebben az időszakban számos fontos politikai 
fejlemény is volt. 1996 novemberében jelent 
meg az első „Jelentés a gazdasági és társadalmi 
kohézióról”, amely regionális szinten mutatta 
be az Unió gazdasági és társadalmi diszparitá-
sait, és értékelte a nemzeti és közösségi poli-
tikák hatását a régiók fejlődésére. Az anyagot 
1997 áprilisában mutatták be az első Kohéziós 

Németország Észak-Írország, Egyesült Királyság Spanyolország

Az infrastruktúra újjáépítése

A Kronprinzenbrücke (híd) újjáépítése Berlinben 

(Németország).

Jobb szállítási kapcsolatok az üzlet érdekében

Új, az ERFA által fi nanszírozott kikötő 

Londonderryben. 

Európa infrastruktúrájának erősítése
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Fórumon. Ez az esemény ad azóta is helyet az 
újabb és újabb jelentések elfogadásának, és a 
tagállamok, a régiók és az érdekeltek kohéziós 
politikáról folytatott véleménycseréjének fóru-
mává vált.

1999 májusában fogadták el az Európai Te-
rületfejlesztési Perspektívát ( ESPD-t), amely 
egy jogilag nem kötelező dokumentum, és a 
területfelhasználásra is hatással levő ágazatori-
entált politikák politikai kereteit rögzíti helyi, 
regionális, nemzeti és európai szinten. 

Végül az Amszterdami Szerződés 1997. októ-
beri aláírása létrehozta az Európai Foglalkozta-
tási Stratégiát, amely a nemzeti foglalkoztatási 
politikák szorosabb koordinációját tette lehe-
tővé.

Alapvető tények és számadatok 
>  A Strukturális és Kohéziós Alapok teljes költségvetése: 

168 milliárd ECU, ami az EU költségvetésének körülbelül egyhar-
madát, illetve az EU teljes GDP-jének 0,4%-át képviseli.

 >  ebből az 1. célkitűzés régióira szánt összeg: 68%
 >  az 1. célkitűzés régióinak lakossága: 91,7 millió 

(a teljes lakosság 24,6%-a).
>  A támogatásból a legnagyobb mértékben részesülő országok: 

Spanyolország (42,4 milliárd ECU), Németország (21,8 milliárd ECU), 
Olaszország (21,7 milliárd ECU), Portugália (18,2 milliárd ECU), Gö-
rögország (17,7 milliárd ECU) és Franciaország (14,9 milliárd ECU).

Eredmények
>  A Strukturális Alapok működésének a reál GDP-re gyakorolt ha-

tását az 1994 és 1999 közötti időszakban további 4,7%-ra be-
csülik Portugáliában, 3,9%-ra a kelet-német tartományokban 
(Länder), 2,8%-ra Írországban, 2,2%-ra Görögországban, 1,4%-ra 
Spanyolországban és 1,3%-ra Észak-Írországban.

>  Az 1. célkitűzés régióiban 700 000 új munkahely jött létre, ami majd-
nem 4%-ot emelt a foglalkoztatottságon Portugáliában, 2,5%-ot 
Görögországban és 1% és 2% között az új német tartományokban 
(Länder) és Olaszország és Spanyolország déli részein.

>  800 000 kis- és középvállalkozás (köztük 500 000 az 1. célkitűzés-
ben) kapott közvetlen beruházási támogatást.

>  4104 km autópálya, továbbá 31 844 km egyéb út épült vagy ke-
rült bővítésre. A vasúti infrastruktúra terén végrehajtott beruhá-
zások az utazási idő csökkenéséhez vezettek az olyan kulcsfon-
tosságú útvonalakon, mint az Athén-Thessaloniki-Idomeni (az 
utazási idő 1 óra 30 perccel csökkent), a Lisszabon-Faro (1 óra 
35 perc), a Lisszabon-Vilar Formoso (1 óra 20 perc), a Larne-
Dublin (20 perc) és a Belfast-Derry (25 perc) útvonal.

>  A 2. célkitűzés régióiban a becslések szerint bruttó 567 000 to-
vábbi munkahely létesült, a munkanélküliségi ráta 11,3%-ról 
8,7%-ra esett vissza, és összesen 3,2 milliárd ECU összegű ERFA-
pénzt fektettek be 115,1 millió négyzetméternyi új telephely és 
üzlethelyiség fejlesztésére. 

További részletek a – magyar nyelvre még nem lefordított – 
„Evaluation” oldalakon találhatóak, az alábbi honlapon: 
http://ec.europa.eu/regional_policy

Németország Portugália Franciaország

A turizmus támogatása, a kultúra védelme A környezet védelme

A Ria Formosa megtisztítása Algarve 

tartományban (Portugáliában).  

Kutatás-fejlesztés

Az ERFA által támogatott kertészeti 

K+F Basse-Normandie-ban (Franciaország).  

„A Kohéziós Alap új dimenziót nyit 
a Közösség számára. A tagállamok 
az alap működése révén választ tudnak 
adni a gazdasági és monetáris unió 
harmadik szakaszába való továbblépéshez 
szükséges konvergencia kritériumaira.”

Jacques Delors az Európai Parlamentben 1992. február 11-én


