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A kohéziós politika: az Európa 2020 
stratégia szíve
március 3-án az Európai Bizottság útjára 
bocsátotta az Európa 2020 stratégiát, amelynek 
feladata, hogy felkészítse az EU gazdaságát  
a következő évtizedre. A gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió a továbbiakban is az Európa 2020 
stratégia meghatározó eleme fog maradni annak 
érdekében, hogy minden energiát és kapacitást 
mozgósítani és összpontosítani lehessen a 
stratégia kiemelt céljainak elérésére. Az Európa 
2020 stratégia ráirányítja a figyelmet arra, hogy 
milyen kulcsszerepet játszik a kohéziós politika 
az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
elérésében a tagállamok, illetve a régiók szintjén.  

A stratégia három – egymással összefonódó és egymást kölcsönösen 
erősítő – prioritási területen nyugszik. E területek: az intelligens 
növekedés, azaz a tudáson és innováción alapuló gazdaság 
kialakítása; a fenntartható növekedés, azaz az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, erőforrás-hatékonyabb, versenyképesebb gazdaság 
előmozdítása; valamint az inkluzív növekedés, azaz a magas 
foglalkoztatás, valamint a szociális és területi kohézió jellemezte 
gazdaság kialakításának ösztönzése. 

A célkitűzések elérésére irányuló törekvéseket öt reprezentatív, 
uniós szintű kiemelt célon mérik majd le, a tagállamokat pedig arra 
kérik fel, hogy ezeket bontsák le a saját kiindulópontjaikat tükröző 
nemzeti célokra:  

•  a 20–64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie;

•  az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani;

•  teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi 
célkitűzéseket;

•  az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell 
érni, hogy az ifjabb generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási 
oklevéllel;

•  20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett 
lakosok számát.

A tagállamok rendelkezésére álló uniós finanszírozás egyik 
legnagyobb forrásaként – és a legnagyobb olyan forrásként, amely 
a befektetésre és a fejlesztésre irányul – a kohéziós politika jelentős 
mértékben hozzá fog járulni az Európa 2020 stratégia 
megvalósításához. Három alapja – az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA), valamint a Kohéziós 
Alap – révén a kohéziós politika közel 350 milliárd eurós vagyont 
képvisel. Ezeknek az erőforrásoknak a zömét – mintegy 230 milliárd 
eurót – már most is jórészt olyan befektetésekre irányozták elő, 
amelyek az Európa 2020-as menetrend kulcsterületeihez kötődnek; 
ezek célja az innovációs teljesítmény javítása és a versenyképes, 
összefüggő és környezetbarátabb gazdaság megteremtése.  

Miután márciusban elfogadták a stratégiát, a Bizottság közzétette 
a kohéziós politikáról szóló első stratégiai jelentését, amely ezen 
a ponton, a 2007–13. finanszírozási időszak félidején számot ad a 

végrehajtó programokról. A jelentésből kiderül, hogy a gazdasági 
világválság ellenére az érintettek szilárdan elkötelezték magukat 
a programok végrehajtása mellett. Uniós szinten összességében 
a támogatásra kiválasztott projektek értéke már elérte a 93 milliárd 
eurót, ami a teljes keret 27%-a. 

A jelentés világos áttekintést nyújt arról is, hogy milyen típusú 
projektek kerültek elfogadásra. Általában határozott fejlődés 
tapasztalható olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint a K+F és 
az innováció. A teljes költségvetésnek már több mint egyharmadát 
kiosztották projektek részére olyan területeken, mint például a 
kutatás és az innováció előmozdítása kis- és középvállalkozásoknál, 
a környezetkímélő városi közlekedés, az oktatás és az egészségügyi 
infrastruktúra. A jelentés azonban azt a következtetést is 
megfogalmazza, hogy többet kellene tenni a projektek 
végrehajtásának felgyorsításáért a vasúti, az energia- és a 
környezetvédelmi ágazatban, a nagysebességű internet 
elterjesztésében, valamint a digitális gazdaságban.

Az Európa 2020 stratégia elindítása új kihívások egész sorát hozza 
a kohéziós politika számára. A növekedést és foglalkoztatást célzó 
lisszaboni stratégia tanulságaiból okulva ez a politika hozzájárulhat 
az Európa 2020 sikeréhez azáltal, hogy törekszik a gazdasági,  
a társadalmi és a területi kohézió megteremtésére, ami mind az 
Európa 2020 stratégiának, mind a (már hatályban levő) Lisszaboni 
Szerződésnek kimondott célja. Emellett a szerepvállalás 
ösztönzéséhez is hozzájárulhat azáltal, hogy bevonja a helyi és 
regionális szinten érintett feleket és olyan kézzelfogható 
eredményeket kínál, amelyek a helyszínen, az európai polgárok 
környezetében jelentkeznek.  

ToVáBBi infoRmáCiÓK: 
Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája 

http://ec.europa.eu/eu2020/
index_en.htm
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A nemek közötti 
esélyegyenlőség elvének 
érvényesítése a 
strukturális alapokban 
Tizedik ülése alkalmával március 
19-én a nemek közötti esélyegyen-

lőség elvének a strukturális alapok-
ban történő érvényesítésével foglal-

kozó magas szintű csoport továbbra is 
amelletti elkötelezettségéről tett tanúbi-

zonyságot, hogy a különböző strukturális ala-
poknak együtt kell működniük a nők és férfiak 
közötti egyenlőség növelése érdekében mind  
a politikában, mind a gyakorlatban.
„A nemek közötti egyenlőséget célzó intézkedéseket nem szabad 
olyan politikaként kezelnünk, amelyet csak napsütéses időben 
alkalmazunk” – hangsúlyozta Daniela Bankier, az Európai Bizottság 
Foglalkoztatási és Szociális Főigazgatóságának munkatársa, ami 
a gazdasági válságot tekintve különösen lényeges gondolat. Az 
újonnan megalakult Európai Bizottság és az Európa 2020 stratégia 
tervezete új lehetőségeket kínál a munka folytatására.

Az értekezlet során Mikel Landabaso elnök, a Regionális Politikai 
Főigazgatóság tematikus koordinációért és innovációért felelős 
egységének vezetője arra kérte a tagállamokat, hogy tovább 
erősítsék a nemek közötti esélyegyenlőség elvének érvényesítését, 
amikor elosztják a jelenlegi, 2007–13-as időszakra szóló regionális 
finanszírozási eszközök fennmaradó részét. Egyéb témák – például 
az értékelés, valamint a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
új európai stratégia – mellett az értekezlet alkalmával számos 
példát is bemutattak a tagállamokban bevált gyakorlatokra, 
köztük a RegioStars 2010-es döntőjébe jutott svéd projektet, 

amely mikrohiteleket kínál női vállalkozóknak.

ToVáBBi infoRmáCiÓK:
RegioStars

http://ec.europa.eu/regional_policy/coopera-
tion/interregional/ecochange/doc/regios-

tars2010_brochure.pdf 

Szolidaritás katasztrófa idején 
A február sötét hónap volt az EU sok polgára szá-
mára. madeirát hirtelen árhullámok és földcsu-
szamlások rázták meg, amelyek következtében 
45-en meghaltak és 600 ember vált hajléktalan-
ná, franciaországban pedig 52 ember esett áldo-
zatául a Xynthia viharnak és egymillió háztartás 
maradt áram nélkül, amikor az teljes erejével  
csapott le az ország atlanti-óceáni partvidékére.
Az Európai Unió Szolidaritási Alapját 2002-ben hozták létre olyan 
eszközként, amely segítséget nyújt, ha nagyarányú természeti 
katasztrófa sújtana uniós tagállamokat. Johannes Hahn, a 
regionális politikáért felelős biztos mindkét régiót meglátogatta 
közvetlenül a szerencsétlenség után, hogy áttekintse, miként 
használható fel az alap a legsikeresebben mindannak biztosítására, 
amire az ott élőknek szükségük van. 

A portugál hatóságok április 20-án folyamodtak az alaptól érkező  
segítségért, ennek elbírálásán jelenleg is dolgozik a Bizottság. 
Franciaországnak is május elejéig kellett benyújtania igényét. Ha a 
kérelmek megfelelnek a Szolidaritási Alap szabályaiban lefektetett 
feltételeknek, a Bizottság felkéri az Európai Parlamentet és az EU tag-
államait, hogy bocsássák rendelkezésre a segélyezéshez szükséges 
pénzeszközöket. A Szolidaritási Alap keretében nyújtott támogatá-
sok hozzáadódnak az EU rendes költségvetéséhez, így valóban a tag-
államok egymás iránti szolidaritása nyilvánul meg bennük.

A támogatások az állami hatóságok által végrehajtott legégetőbb 
sürgősségi intézkedések finanszírozására vehetők igénybe: például 
a létfontosságú infrastruktúra helyreállítására, a mentési műveletek 
költségeinek fedezésére, ideiglenes szállás biztosítására az áldozatok 
részére, valamint a terület és a lerombolt falvak megtisztítására. Noha 
a Szolidaritási Alap által nyújtott segélyek csak több hónappal a 
katasztrófát követően fizethetők ki, visszamenőleg is felhasználhatók, 
amint zöld utat kaptak az illetékesektől. Magántulajdonban 
bekövetkezett károk, illetve bevételkiesés megtérítésére egyik 
esetben sem fordítható az alap által nyújtott támogatás.

ToVáBBi infoRmáCiÓK:
Az Európai Unió Szolidaritási Alapja

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/
solid_hu.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/
provisions_and_instruments/g24217_en.htm

A strukturális alapokból érkező támogatások 
(2000–06) megszüntetése
A 2000–06 időszakra vonatkozó támogatások 
megszüntetésével kapcsolatos összes dokumentum 
benyújtásának határideje a támogathatóság végső 
határidejétől számítva 15 hónap.
A tagállamoknak eddig az időpontig valamennyi szükséges 
dokumentumot be kell nyújtaniuk a Bizottság részére.

ToVáBBi infoRmáCiÓK:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2006/
closure/index_en.htm

Nemek közötti egyenlőség – a régiók ügye
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