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A bővítés sikerre vitele

2 0 0 0 – 2 0 0 6

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

1997 júliusában az Európai Bizottság elő-
terjesztette az „Agenda 2000”-et¹⁵, azt a do-
kumentumot, amely áttekintést nyújtott az 
Európai Unió és irányelvei fejlődésének kilá-
tásairól, a bővítés által felvetett horizontális 
problémákról, továbbá a 2000–2006-os évek-
re vonatkozó pénzügyi keretről. Az ebből ere-
dő jogalkotási csomagot 1998 márciusában 
terjesztették elő, és kiterjedt a közös agrárpo-
litika reformjára, a kohéziós politika reform-
jára, az előcsatlakozási pénzügyi eszközökre 
és az új pénzügyi keretre. Az Európai Tanács 
1999. március 24-i berlini ülésén megállapo-

dásra jutott a Bizottság javaslatairól, lehetővé 
téve a későbbi jogalkotási és költségvetési in-
tézkedések végrehajtását.

1998 júniusában a Bizottság előterjesztette a 
Strukturális és Kohéziós Alapokra, továbbá az 
előcsatlakozási eszközökre vonatkozó rende-
leteket, amelyeket a Tanács – és részben az Eu-
rópai Parlament – jóváhagyott 1999 májusa és 
júliusa között. Az átdolgozott Alapszerződés 
rendelkezései alapján az Európai Parlamentet 
először vonták be az ERFA és ESZA rendeletek 
jóváhagyásába az együttdöntési eljárás alkal-
mazásával. A legnagyobb változást a Tanács 
által elfogadott új „általános” rendelet¹⁶, hoz-
ta. Ez hatályon kívül helyezte a koordinációs 

1999 Lettország Észtország

Berlin – Európai Tanács

1999. március 24-én és 25-én az Európai Tanács 

Berlinben megállapodott az „Agenda 2000”

-ről és a 2000–2006-os időszakra vonatkozó 

költségvetésről. 

Befektetés az infrastruktúrába

A rigai fő vízszivattyú-telep átépítése, 

amit az előcsatlakozási segélynyújtási 

eszköz társfi nanszírozott; Lettország.

Az oktatási rendszer megerősítése

Új óvoda Észtországban, amit a SAPARD 

előcsatlakozási pénzügyi eszköz fi nanszírozott.

A 2000–2006-ig tartó időszak két fő témája a kohéziós politika modelljének és folyamatának egyszerűsítése és – ezzel párhuzamosan – a bővítés 

előkészítése volt. Az EU mindeddig legnagyobb bővítését felvázoló „Agenda 2000” már az 1990-es évek második fele óta előkészítés alatt állt, és 2004 

májusában 10 új tagállam csatlakozásához vezetett. Ez a történelmi jelentőségű bővítés az EU népességét 20%-kal emelte meg, azonban az Unió 

GDP-je csak 5%-kal nőtt. A bővítéssel megnövekedett jövedelmbeli is munkapiaci egyenlőtlenségek is érkeztek, mivel az egy főre jutó GDP ezekben az 

új tagállamokban az EU-átlag fele alatt volt, és lakosságuknak csak 56%-a volt aktív kereső, szemben az EU-15-ök 64%-os foglalkoztatottságával. 

Az új tagállamok területe szinte teljes egészében az 1. célkitűzés hatálya alá tartozott, és a lehető legmagasabb szintű támogatásra voltak jogosultak 

a Strukturális és Kohéziós Alapokból. A munka azonban már a bővítés előtt megkezdődött, és ennek része volt az előcsatlakozási eszközök rendelkezésre 

bocsátása az akkori tagjelölt országok részére, hogy felkészüljenek a kohéziós politikára. Az Európai Tanács Berlinben tartott ülésén, 1999 márciusában 

meghozott döntést követően a kohéziós politika 2000–2006-os költségvetése 213 milliárd €-t¹⁴ tett ki a tizenöt tagállamra vonatkozóan. További 

22 milliárd € forrást biztosítottak az új tagállamok részére a 2004–2006-ig tartó időszakra. A „lisszaboni stratégiáról” az Európai Tanács 2000 

márciusában állapodott meg Lisszabonban, és a növekedést, a foglalkoztatást és az innovációt középpontba helyezve egyre inkább számos EU politika 

hajtóerejévé (leitmotiv) vált, egyúttal a kohéziós politika paradigmaváltásának is lendületet adott.
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rendeletet és a végrehajtási rendelet egyes 
részeit. Ezenkívül elfogadásra került öt új 
rendelet az ERFA-ról, az ESZA-ról, az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap-
ról (EMOGA), a Halászati Orientációs Pénzügyi 
Eszközről (HOPE) és a Kohéziós Alapról. 2000 
márciusa és 2001 márciusa között a Bizottság 
további öt, a végrehajtásra vonatkozó rende-
letről döntött, amelyek részletes szabályokat 
tartalmaznak az euro használatáról, az infor-
mációról és nyilvánosságról, az elszámolható 
költségekről, az irányítási és ellenőrzési rend-
szerekről és a pénzügyi korrekciókról. Végül 
a Tanács 1999 júniusában rendeleteket foga-
dott el az előcsatlakozási strukturális politikák 
eszközével (ISPA) és a SAPARD (Különleges 
Előcsatlakozási Program a Mezőgazdaság és 
Vidékfejlesztés támogatására) programmal 
kapcsolatban. 

A  K O H É Z I Ó S  P O L I T I K A 
2 0 0 0  É S  2 0 0 6  K Ö Z Ö T T

A korábbi 2. és 5. célkitűzés, továbbá a 3. és 
4. célkitűzés összeolvasztásával az 1999-es 
reform a Strukturális Alapok célkitűzéseinek 
számát hatról háromra, a közösségi kezdemé-
nyezések számát pedig 13-ról négyre csökken-
tette. A három megmaradt célkitűzés a követ-
kező volt: 

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

>  2. célkitűzés: strukturális nehézségekkel 
küzdő területek gazdasági és társadalmi át-
alakulásának támogatása; és

>  3. célkitűzés: oktatási, képzési és foglakoz-
tatási politikák és rendszerek átvételének és 
modernizálásának támogatása. 

1999–2004 Lengyelország Ciprus

Michel Barnier

Regionális politikai biztos 1999 szeptembere 

és 2004 áprilisa között.

Útfelújítások 

Útfelújítás Sochaczew és Grojec között a Varsót 

dél felől elkerülő forgalom számára, Lengyelország.

Egy falu újjáélesztése

„Mindaddig, amíg az Európai Uniónak 
vannak törekvései, rendelkeznie kell kohéziós 
politikával is, ami segít megvalósítani azokat. 
Az egyik törekvés az újraegyesített Európa 
közös fejlődése. Az új távlati terv az, hogy 
a kibővült Európa számára eszközöket kell 
biztosítani ahhoz, hogy megvalósulhasson 
a fenntarthatóság elvére épülő, dinamikus 
növekedés és magas foglalkoztatottság. 
Az ennek eléréséhez szükséges módszert 
már lefektettük: követnünk kell a lisszaboni 
és a göteborgi napirendben egyhangúlag 
rögzített célkitűzéseket. Végeredményben 
régióink, területeink, városaink és 
településeink hajtják végre a beruházásokat, 
valósítják meg a nemzeti és Közösségi politika 
célkitűzéseit, és alkalmazzák az EU jogot. 
Nem szabad hagynunk, a pálya széléről 
fi gyeljék az eseményeket, hanem partnerré 
kell tennünk őket abban, hogy együtt 
nézzünk szembe a fenntartható fejlődés 
kihívásával.”   

Michel Barnier az Európai Parlamentben 2004. február 18-án
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Az ERFA, az ESZA, az EMOGA és a HOPE által 
az 1. célkitűzés keretében biztosított, ösz-
szesen 149,2 milliárd € támogatás a lakosság 
37%-ára illetve mintegy 169,4 millió EU-25 
lakosra terjedt ki. További 25,4 milliárd €-t 
biztosított a Kohéziós Alap (ami a Strukturá-
lis és Kohéziós Alapok 71,6%-át jelentette). 
Az 1. célkitűzés befektetéseinek 41%-át fordí-
tották infrastruktúrára, és ennek majdnem a 
felét közlekedésre, illetve egyharmadát kör-
nyezetvédelmi projektekre. 33,8%-ot juttat-
tak vállalkozások számára, termelékeny mun-
kakörnyezet kialakítása céljából, és 24,5%-ot 
emberi erőforrásokra.

A lakosság 15,2%-a, vagyis mintegy 69,8 millió 
fő lakott a 2. célkitűzés hatálya alá eső terüle-
teken, és részesedett az ERFA és az ESZA által 
biztosított 22,5 milliárd € értékű fi nanszírozá-
si csomagból (a teljes összeg 9,6%-a). A teljes 
befektetésből 55,1%-ot fordítottak a termelési 
környezetre, elsősorban a kis- és középméretű 
vállalkozásokat támogatva, 23,9%-ot a város-
felújításra és környezetvédelemre (gyakran a 
korábban ipari telephelyekre vonatkozó pro-
jektek keretében) és 20,9%-ot emberi erőfor-
rásokra. 

Az aktív munkaerő-piaci politikák célcsoport-
jaira fókuszáló 3. és 4. célkitűzés programjai 
nem földrajzi régiókra koncentrálódtak, ehe-
lyett nemzeti szinten állapították meg őket. 
A két célkitűzésre összesen 24,1 milliárd €-t 
osztottak szét (a teljes összeg 10,3%-a), és ezt 
kizárólag az ESZA biztosította. 

11,5 milliárd €-t osztottak fel négy közösségi 
kezdeményezés között („Interreg II”, „Urban II”, 
„Equal”, „Leader+”, és a 2000–2006-os időszak 
alatti innovációs intézkedésekre. 

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

A 2000–2006-os időszak során megerősödött a 
Bizottság és a tagállamok közötti együttműkö-
dés a pénzügyi ellenőrzés és fegyelem biztosí-
tása területén. Tisztázták a nemzeti irányító és 
kifi zető hatóságok felelősségeit, egyszerűsítet-
ték a programok menedzselését, és felgyorsí-
tották a pénzügyi fegyelem és az „n+2” szabály 
alkalmazását. E szabály szerint, amennyiben 
valaki nem igazolta a kifi zetést két éven belül, 
elveszítette a forrást. Ezen túlmenően: az elő-
zetes (ex ante), időközi és utólagos (ex post) 
értékelések rendszere jobban bevonta a tag-
államokat és a régiókat a programok nyomon 
követésébe és értékelésébe. 

A politika fejlődését illetően a második és a 
harmadik „Jelentés a gazdasági és társadalmi 
kohézióról” élénk visszajelzéseket és vitákat 
váltott ki 2001 májusa és 2004 februárja kö-
zött a kohéziós politika hatásával és jövőbeli 
modelljével kapcsolatban. Ez megkönnyítette 
a Bizottság által 2007–2013-ra készített rende-
lettervezetek jóváhagyását. 

2003 októbere óta a „NYÍLT NAPOK – Régiók 
és városok európai hete” rendezvény vált az 
Európa minden részéről és azon túlról érkező 
politikusok és szakértők évenkénti összejöve-
telének helyszínévé. Az Európai Bizottság és a 
Régiók Bizottsága által az európai régiókkal és 
városokkal, az Európai Parlamenttel és magán-, 
pénzügyi és civil társadalmi szervezetekkel 
közösen szervezett NYÍLT NAPOK platformot 
biztosít a regionális fejlesztéssel kapcsolatos 
tapasztalatok és ötletek kicserélésére.

2004 Spanyolország Belgium

Az EU 25 tagra való kibővítése

2004. május 1-je, ünnepség az EU 25 tagállamúvá 

történő bővítése alkalmából.

Ipariszennyvíz-telepek helyreállítása Munkahelyteremtés

Bevándorlókra szabott munkahelyek 

Antwerpenben, Belgium.
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Egy új fi nanszírozási eszközt, az Európai Unió 
Szolidaritási Alapját (ami nem része a kohéziós 
politikának) 2002 novemberében hozták létre, 
hogy sürgős segítséget nyújtson a nagyobb 
katasztrófákat elszenvedő régióknak.

Alapvető tények és számadatok 
>  A Strukturális és Kohéziós Alapok teljes rendelkezésre álló 

összege: 213 milliárd € az EU-15-öknek 2000 és 2006 között, to-
vábbá 21,7 milliárd € a 10 új tagállamnak 2004 és 2006 között, 
ami az EU költségvetésének közel egyharmadát, illetve az EU tel-
jes GDP-jének 0,4 %-át jelenti.

 >  ebből az 1. célkitűzés régióira szánt összeg: 71,6%.
 >  az 1. célkitűzés régióinak lakossága: 169,4 millió 

(a teljes lakosság 37%-a).
>  A támogatásból a legnagyobb mértékben részesülő orszá-

gok: Spanyolország (56,3 milliárd €), Németország (29,8 milliárd 
€), Olaszország (29,6 milliárd €), Görögország (24,9 milliárd €), 
Portugália (22,8 milliárd €), Egyesült Királyság (16,6 milliárd €), 
és Franciaország (15,7 milliárd €).

Eredmények
>  2000 és 2006 között az 1. célkitűzés forrásai segítségével a becs-

lések szerint mintegy nettó 570 000 munkahelyet létesítettek, 
amelyek közül közel 160 000 az új tagállamokban volt.

>  Spanyolországban a Strukturális Alapokból közel 4 milliárd €-t 
fordítottak kutatásra, műszaki fejlesztésre, innovációs és in-
formációs technológiákra 13 000 kutatási projekt keretében, 

amikben közel 100 000 kutató vett részt, és amelyek társfi nan-
szírozást biztosítottak a Spanyolországban jelenleg található 
64 technológiai park többsége számára.

>  Görögországban az athéni metró fejlesztésébe fektetett folya-
matos beruházások csökkentették a közlekedési dugókat és a 
légszennyezettséget. Nyolc új állomást – köztük négy átszál-
lóállomást – és 17 szerelvényt fi nanszíroztak. 2005 közepére 
17 200 utas használta ezeket a csúcsforgalom idején, szemben 
az eredetileg remélt 15 500-zal. Spanyolországban az útrend-
szerrel kapcsolatos beruházások évente körülbelül 1,2 millió óra 
utazási időt takarítottak meg.

>  A 2. célkitűzés régiói tekintetében a cégszintű felmérések azt 
mutatják, hogy a 2000–2006-os időszak végére megközelítőleg 
730 000 munkahely létesült.  

>  Katalóniában a 2. célkitűzés programjában a régió kutatói közül 
több mint 6 000 (közel 21%) vett részt, és a program a magán-
szféra információs társadalomba való befektetéséből 1,4 milliárd 
€-t (37%-ot) fedezett.

>  Az Egyesült Királyságban több mint 250 000 kis- és középvállal-
kozás kapott támogatást az 1. és 2. célkitűzés régióiban. Közel 
16 000 kapott közvetlen támogatást.

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

Cseh Köztársaság Ausztria Szlovákia

Menekültek oktatása Városfelújítás

URBAN pénzeszközöket használnak 

Bécs belvárosának felújításához.

Befektetés a megújuló energiába

Szélerőmű Cerovában, Szlovákia.


