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A CSF által nyújtott hozzáadott érték emellett iránymutató-

ként is szolgál a tagállamok számára, és a programmal kap-

csolatos eljárások minden stratégiai elemét biztosítja, így 

többek között az Európa 2020 legfőbb céljait és elsődleges 

kezdeményezéseit, a területi dimenziót, a horizontális alap-

elveket, az alapok közötti koordinációt stb. 

A még inkább stratégiai és integrált jellegű megközelítés 

másik újdonsága a partnerségi szerződéssel kapcsolatos. 

A szabályozásra vonatkozó javaslatok előrevetítik, hogy 

a közös stratégiai keret alapján minden tagállamnak a part-

nerekkel együttműködve és a Bizottsággal egyeztetve 

partnerségi szerződést kell készítenie. A partnerségi szer-

ződésnek (valamint a működési programoknak) a közös 

stratégiai keretben szereplő elemeket nemzeti szintre kell 

átültetniük. A CSF-alapokkal kapcsolatos programok kidol-

gozásával a szerződésnek ki kell fejeznie az EU célkitűzése-

inek teljesítése iránti erős elkötelezettségét is.

A CSF a következőket rögzíti: 

•	 a támogatás legfontosabb területeit; 

•	 a megoldandó területi problémákat; 

•	 a politikai célokat; 

•	 az együttműködési tevékenységek kiemelten  

kezelt területeit;

•	 a koordinációs mechanizmusokat és a gazdasági 

irányelvekkel való koherenciát és egységességet 

biztosító mechanizmusokat a tagállamokban 

és az EU-ban. 

A következő lépések

A Bizottság 2012 elején javasolni fog egy tervezetet a Közös 

stratégiai keretre vonatkozóan. Ezt kiterjedt konzultáció 

és egyeztetés követi az Európa Tanáccsal és az Európai 

Parlamenttel. A közös stratégiai keretet hivatalosan csak 

azután fogadják el, miután a Tanács és az Európai Parlament 

elfogadta az általános rendeletet.

Az Európa 2020 stratégia szükségessé teszi, 
hogy minden közös politika, beleértve a kohé-
ziós politikát is, egymást kiegészítve és köl-
csönösen támogatva járuljon hozzá a stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához. így bizto-
sítható, hogy a politika saját céljai és az európai 
strukturális politika céljai egymást erősítsék.

Ez a politikák közötti összhang iránti alapvető igény hozta 

létre a közös stratégiai keretet, amely az EU prioritásainak 

intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéssel kapcso-

latos célkitűzéseit alakítja át gyakorlati intézkedésekké 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai 

Szociális Alap (ESZA), a Kohéziós Alap (KA), az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és a jövőbeli 

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) számára. 

Ez biztosítja a CSF-alapok integrált alkalmazását a közös 

célok megvalósítása érdekében. Integrált befektetési 

keretrendszerükkel, kipróbált és tesztelt teljesítési rend-

szerükkel, valamint a helyi szintű tulajdonjogok és a prog-

resszív partnerségi és ágazatokon átívelő módszerek 

révén a CSF-alapok hozzájárulhatnak az Európa 2020 stra-

tégia sikeréhez azáltal, hogy megszilárdítják a helyi és 

regionális érdekeltekkel folytatott együttműködést.

A CSF hozzáadott értékét három összetevő alkotja.

A jelenlegi közösségi stratégiai iránymutatásokkal össze-

hasonlítva a CSF is tartalmaz tematikus célkitűzéseket 

és befektetési prioritásokat, de emellett egyéb elemeket 

is tartalmaz:

•	 hatékonyabb koordináció a források, valamint az EU 

többi pénzügyi eszköze és politikája között;

•	 az integrált területi megközelítés fokozottabb 

hangsúlyozása;

•	 koherencia és összhang a nemzeti 

reformprogramokkal.


