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Középpontban a növekedés és a munkahelyek

2 0 0 7 – 2 0 1 3

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

2004 februárjában az Európai Bizottság kiadott 
egy dokumentumot¹⁸ a kibővített Unió jövőjé-
ről, benne a 2007–2013-as időszakra javasolt 
költségvetéssel. Az összesen 1,025 milliárd €¹⁹ 
teljes költségvetésből 336 milliárd €-t szánt a 
Strukturális és Kohéziós Alapoknak, és további 
70 milliárd €-t osztott fel vidékfejlesztés céljára 
a kohéziótól eltérő cím alatt. Kemény tárgya-
lásokat követően az Európai Tanács december 
11-én és 12-én Brüsszelben megállapodott a 
költségvetésről, amit 2006 áprilisában a Tanács, 
a Parlament és a Bizottság közötti, 864 milliárd 
€-ra vonatkozó intézményközi megállapodásra 
fordítottak át, amiből 308 milliárd €-t tettek félre 
a kohéziós politikára. Egyidejűleg a költségve-
tés felülvizsgálatát 2008/09-re ütemezték elő.

2001. óta a Bizottság közvetítő szerepet töltött be 
egy élénk, az EU kohéziós politika jövőjére vonat-
kozó véleménynyilvánításokkal teli időszak során. 

2004 júniusában a Bizottság öt rendeletből álló 
jogalkotási csomagot terjesztett elő²⁰, amelyek 
közül az egyik általános rendelkezéseket tartalma-
zott, három az ERFA-ra, az ESZA-ra és a Kohéziós 
Alapra, az utolsó pedig az „Európai Területi Együtt-
működés Csoportosulásra” vonatkozott. A Tanács 
és a Parlament ezeket 2006 júliusában fogadta el, 
miután megállapodásra jutottak a költségvetés-
sel kapcsolatban. 2006 decemberében ezeket a 
rendeleteket kiegészítették egy végrehajtási ren-
delettel²¹, amely felváltotta az akkor meglevő öt 
rendeletet az információról és nyilvánosságról, az 
irányítási és ellenőrzési rendszerekről, a rendelle-
nességekről és a pénzügyi korrekciókról és jogo-
sultságról szóló rendelkezésekkel.

A  K O H É Z I Ó S  P O L I T I K A 
2 0 0 7  É S  2 0 1 3  K Ö Z Ö T T

Miközben egyesítette a korábbi 2. és 3. cél-
kitűzéseket, a 2006-os reform átalakította az 
Interreg kezdeményezést is egy harmadik cél-

2005 Németország 2007

Brüsszel – Európai Tanács

2005. december 15-én és 16-án az Európai Tanács 

Brüsszelben megállapodott a 2007–2013 közötti 

időszak EU költségvetéséről.

A kutatás és fejlesztés támogatása

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

támogatja a berlini napenergia-technológia 

kutatását, Németország.

27 tagállamra való bővítés

2007. január 1-jén a tagok száma 27-re emelkedett 

Bulgária és Románia belépésével.

Az erőforrások eddigi legmagasabb szintű összpontosítása a legszegényebb tagállamokra és régiókra; valamennyi régió bevonása; és a növekedés 

serkentése érdekében történő prioritás-váltás – dióhéjban ezek az EU kohéziós politikájának legnagyobb változásai az elmúlt időszakban. 

A 27 tagállamból álló EU-ban minden harmadik EU polgár – azaz összesen 170 millió ember – jelenleg a legszegényebb régiókban él, amelyek a 

„Konvergencia” célkitűzés keretében kapnak támogatást. A gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek jelentősen elmélyültek a közelmúlt bővítései 

hatására. Az egy főre jutó nemzeti jövedelem tekintetében Luxemburg jelenleg hétszer gazdagabb Romániánál. Regionális szinten a különbség még 

nagyobb: a leggazdagabb régió Belső-London, ahol az egy főre eső jövedelem az EU-27 egy főre eső jövedelmének 290%-a, míg a legszegényebb 

régió a Nord-Est Romániában, az EU-átlag 23%-ával. Az Európai Tanács 2005 decemberében megállapodott a 2007–2013-as időszakra vonatkozó 

költségvetésről, és 347 milliárd €-t¹⁷ osztott fel a Strukturális és Kohéziós Alapoknak, aminek a tervek szerint 81,5%-át a „Konvergencia” régiókra fordítják. 

Egyszerűsített eljárások alapján a valamennyi EU régióra és tagállamra kiterjedő 436 program közel mindegyikéről megállapodtak 2007 vége előtt. 

A prioritások terén bekövetkezett radikális változás azt jelenti, hogy az erőforrások egynegyedét most már a kutatásra és innovációra fordítják, 

és mintegy 30%-át a környezeti infrastruktúrára és a klímaváltozás elleni intézkedésekre.  
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kitűzés keretében, és az egyéb közösségi kez-
deményezéseket is a fő programokba integrál-
ta. Az elsődleges célkitűzések a következők: 

>  „Konvergencia”: célja, hogy felgyorsítsa az 
EU-átlag 75%-a alatti egy főre jutó GDP-vel 
rendelkező, legkevésbé fejlett tagállamok és 
régiók konvergenciáját;

>  „Regionális versenyképesség és foglal-
koztatás”: minden egyéb EU-régióra vonat-
kozik azzal a céllal, hogy erősítse a régiók 
versenyképességét és vonzerejét, valamint a 
foglalkoztatást; és

>  „Európai területi együttműködés”: az 
Interreg kezdeményezésre alapozva támo-
gatás érhető el az országhatárokon átnyúló, 
nemzetek közötti és régióközi együttműkö-
déshez és hálózatok kiépítéséhez.

A kohézió céljára rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök száma hatról háromra csökkent: ket-
tő Strukturális Alap (ERFA, ESZA) és a Kohéziós 
Alap. A korábbi EMOGA és HOPE célzott támo-
gatásai az új Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati 
Alap (EHA) alá kerültek. 

A „Konvergencia” célkitűzés 17 tagállam 84 ré-
gióját, ezáltal 170 milliós lakosságot, és – foko-
zatosan megszűnő alapon – további 16 régiót 
és 16,4 millió embert érint, olyan régiókban, 
ahol a GDP csak alig haladja meg a küszöbér-
téket a bővítés statisztikai hatása miatt. A „Kon-
vergencia” célkitűzés alapján 282,8 milliárd € 
áll rendelkezésre, ami a teljes összeg 81,5%-a. 
Ebből 199,3 milliárd € jut a konvergencia-régi-
ókra, 13,9 milliárd € a fokozatosan kiváló (úgy-
nevezett „phasing-out”) régiókra és 69,6 milli-
árd € a Kohéziós Alapra, amelyből 15 tagállam 
részesül.

19 tagállam összesen 168 régiója vehet részt a 
„Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” 

Görögország 2007 2007

A környezeti infrastruktúra fejlesztése

A Nesztosz-folyó projekt, együttműködésben 

Bulgáriával: megépült a Thissavros-gát az öntözés 

és az energiaellátás javítása érdekében. 

Kohéziós terv - Portugália

Danuta Hübner Lisszabonban, 2007. július 4-én írta 

alá a 2007–2013-ra vonatkozó Portugál kohéziós 

politikai tervet.

Negyedik Kohéziós Fórum

„Meg vagyok győződve arról, 
hogy az európai kohéziós politika 
megfelelő alapokkal rendelkezik 
az előttünk álló kihívásokkal való 
szembenézéshez. Véleményem szerint 
a legfontosabb eszköz a kezünkben 
a többszintű kormányzás rendszere, 
ami a felelősségre vonhatóságon 
és a partnerségen alapul. 
Ez a rendszer egyrészről támogatja 
a gazdasági hatékonyságot és fejlődést 
az európai, nemzeti és regionális szintek 
közötti együttműködés révén, másrészt 
szilárdan rögzíti a kohéziós politikát 
az Unió területein és a polgárok szívében.” 

Danuta Hübner a Negyedik Kohéziós Fórumon Brüsszelben, 2007. szeptember 27-én 
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célkitűzésben, ami összesen 314 millió polgárt 
jelent. Ezen régiók közül 13 (19 millió lakos-
sal) úgynevezett fokozatosan bekapcsolódó 
(„phasing-in”) terület, amelyek különleges 
pénzügyi juttatásban részesülnek amiatt, mert 
korábban az 1. célkitűzés hatálya alá tartozó 
régióknak minősültek. Ezen célkitűzés keretei 
között 54,9 milliárd € áll rendelkezésre, ami alig 
kevesebb a teljes támogatási összeg 16%-ánál. 
11,4 milliárd € jut a fokozatosan bekapcsolódó 
(„phasing-in”) régiókra.  

Az „Európai területi együttműködés” célki-
tűzés szerint az országhatárok melletti terü-
leteken élő lakosság 181,7 millió fő (a teljes 
EU-népesség 37,5%-a), miközben minden 
EU-régióra és európai állampolgárra vonat-
kozik legalább egy a jelenlegi 13, nemzetek 
közötti együttműködési terület közül. Erre a 
célkitűzésre 8,7 milliárd € (a teljes összeg 2,5%-
a) áll rendelkezésre, és az alábbiak szerint osz-
lik meg: 6,44 milliárd € a határokon átnyúló, 
1,83 milliárd € a nemzetek közötti és 445 millió 
€ a régiók közötti együttműködésre és hálóza-
tokra. A célkitűzés részeként a Bizottság elin-
dította a „Régiók a gazdasági változásért” kez-
deményezést, hogy támogassa a legkiválóbb 
hálózatokat a régió és a városok fenntartható 
fejlődése érdekében. 

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

A jelenlegi időszak egyik jelentős egyszerűsíté-
se az, hogy két programozási lépést vezettek 
be a korábbi három helyett. A kohézióra vonat-
kozó közösségi irányelvek alapján a tervezés a 
nemzeti szinten történik a Nemzeti Stratégiai 
Referencia Keretek között, míg a végrehajtás az 
operatív programokra marad.  A rendeletek és 
irányelvek azonban megkövetelik, hogy a prog-
ramok új generációja az erőforrások bizonyos 

hányadát a Növekedés és Munkahelyteremtés 
megújult stratégiájához kapcsolódó beruhá-
zásokra fordítsák. Ide tartozik a kutatás és fej-
lesztés, az európai jelentőségű infrastruktúra, 
az ipari versenyképesség, a megújuló energia, 
az energia-hatékonyság, az öko-innováció és az 
emberi erőforrás. A „Konvergencia” régiókban 
ezeknek a prioritásoknak 60%-ot kell kapniuk 
a teljes fi nanszírozásból, minden egyéb régió-
ban pedig 75%-ot. Az EU-27-ben az alapvető 
lisszaboni beruházásokra rendelt erőforrások 
átlagos aránya 61,2% a „Konvergencia” célki-
tűzés keretei között, illetve 76,7% a Regionális 
versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzés 
hatálya alá tartozó régiókban. Összességében 
mintegy 200 milliárd €-t osztottak szét ezen 
beruházásokra. Az előző időszakhoz képest ez 
több, mint 50 milliárd € emelkedést jelent.

Egyes rendelkezéseket áramvonalasítottak, pl. 
a jogosultsági kritériumokat most már nemzeti 
szinten és nem EU szinten döntik el, illetve az 
arányosság elvének egyre erősebb fi gyelembe 
vétele azt célozza, hogy csökkentsék a bürok-
ráciát és a kisebb programok számára koráb-
ban terhet jelentő korlátozásokat.

Három új politikai eszköz, nevezetesen a 
Jaspers, a Jeremie és a Jessica segíti az együtt-
működést az Európai Bizottság és az Európai 
Beruházási Bank és egyéb pénzintézetek kö-
zött, hogy erősítsék a kapacitásteremtést és 
biztosítsák azt, hogy a tagállamok és a régiók 
a pénzeszközöket megalapozottan és hatéko-
nyan használják fel.

Az Európai Területi Együttműködési Csopor-
tosulás (EGTC) lehetővé teszi a különböző or-
szágok regionális és helyi hatóságai számára, 
hogy jogi személyiséggel rendelkező együtt-
működési csoportokat hozzanak létre olyan 
projektekre, mint pl. a határokon átnyúló szál-
lítási vagy egészségügyi szolgáltatások.

2007 Olaszország Dánia

NYÍLT NAPOK

Szakértők találkozója, tapasztalat- és eszmecsere 

a NYÍLT NAPOK, az európai régiók és városok 

évenkénti találkozója során.

A tengeri környezet tanulmányozása A személyi- és áruszállítás fejlesztése

Új repülőtéri létesítmények ösztönzik az üzleti 

fejlődést Dániában.
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Az Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz (IPA) 
2007-ben felváltotta a korábbi előcsatlakozási 
eszközt. Az IPA célja, hogy segítse a tagjelölt 
országokat és a Nyugat-Balkán lehetséges tag-
jelölt országait az esetleges csatlakozásra való 
felkészülésben, többek között a regionális fej-
lesztés és együttműködés területén.

Végül a negyedik „Jelentés a gazdasági és tár-
sadalmi kohézióról” és a 2007. szeptember 
27–28-i Kohéziós Fórum volt a mérföldkő, 
amely az EU 2013 utáni kohéziós politikájá-
nak jövőjéről folytatott nyilvános vita kezdetét 
jelölte.

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

teljes összege: 347 milliárd €, ami az EU költségvetésének 
35,7%-át, illetve az EU teljes GDP-jének 0,38%-át teszi ki

 >  ebből az 1. célkitűzés régióira szánt összeg: 81,5%
 >  az 1. célkitűzés régióinak lakossága: 170 millió 

(a teljes lakosság 35%-a, beleértve a fokozatosan kivá-
ló („phasing-out”) régiókat is).

>  A támogatásból a legnagyobb mértékben részesülő orszá-
gok: Lengyelország (67,3 milliárd €), Spanyolország (35,2 milliárd 
€), Olaszország (28,8 milliárd €), Cseh Köztársaság (26,7 milliárd 
€), Németország (26,3 milliárd €), Magyarország (25,3 milliárd €), 
Portugália (21,5 milliárd €) és Görögország (20,4 milliárd €).

Várt eredmények
>  A makroökonómiai modellek becslése szerint a kohéziós politika 

beruházásai átlagosan mintegy 6%-kal növelik az új tagállamok 
GDP-jét az alapértelmezett forgatókönyveken túlmenően. Példá-
ul: a Hermin modell további 9% GDP-t jósol Litvániának, a Cseh 
Köztársaságnak és Szlovákiának; 5,5-6%-ot Bulgáriának, Lengyelor-

szágnak és Romániának; 3,5%-ot Görögországnak és közel 1–1,5%-
ot Spanyolországnak, a kelet-német tartományoknak (Länder) és a 
Mezzogiorno-nak (Olaszország déli régióinak csoportja). 

>  2015-re a Strukturális és Kohéziós Alapok segítségével akár 
2 millió új munkahely létesülhet.

>  Néhány tagállam előzetes (ex ante) értékelése alapján, a ku-
tatásra és az innovációra fordított nagy hangsúly további 
40 000 munkahely teremtéshez fog hozzájárulni.

>  A személy- és teherszállítás területén 25 000 km újonnan épült 
vagy felújított utat és 7 700 km vasutat támogatnak az EU kohé-
ziós politika beruházásai. 

>  Sok tagállam és régió foglalkozik programjában prioritásként 
a klímaváltozással és az alacsony szénfelhasználású gazdaság 
támogatásával. Például: Luxemburg azt tervezi, hogy a CO2-
kibocsátását 10%-kal csökkenti, míg Szlovákia a termelés ener-
giaigényét több mint 20%-kal tervezi csökkenteni. Az olasz, 
francia, cseh, máltai, angol és walesi programok rendelkezése-
ket tartalmaznak különleges, szénkibocsátást mérő rendszerek 
fejlesztésére.

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

Szlovénia Lengyelország Belgium

A turizmus fejlesztése Közterek felújítása Tisztább utazás

Ingyenes buszjárat a Green Boulevard-on, 

a forgalom csökkentése érdekében; Hasselt, 

Limburg, Belgium.

„Azok a régiók és városok sikeresek, amelyek 
magukévá teszik a nyitottság értékét, gazdasági 
fellendülést és jólétet kínálnak polgáraiknak, 
és lehetőséget arra, hogy képességeiket a legjobban 
kihasználják. Európának minden korábbinál 
nagyobb szüksége van a régiók és városok 
kreativitására, szakértelmére és lelkesedésére. 
A globalizáció korában nekik vezető szerepet 
kell vállalniuk abban a versenyképes Európában, 
amit próbálunk megteremteni."  

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, 2006. október 9-én, 
a Régiók és városok európai hetének megnyitóján


