
Az Európai Unió kohéziós politikája keretein belül 
több száz program és projekt megvalósítására kerül 
sor. Annak érdekében, hogy a Bizottság naprakész 
információkat szerezhessen a fontos eredmények-
ről és mérföldkövekről, a kohéziós politika prog-
ramjai esetében ún. alapmutatókat alkalmaznak. 
Ezek a mutatók szinte valós idejű adatokkal alátá-
masztják a regionális politikával kapcsolatos fontos 
üzeneteket, valamint jól mutatják a célok megvaló-
sításában elért eredményeket.

A kohéziós politika decentralizált politika. Az EU tagállamai 
meghatározzák céljaikat, kidolgozzák a célok elérését szol-
gáló operatív programokat, megtárgyalják azokat az Európai 
Bizottsággal, majd ezt követően sor kerül a megvalósítá-
sukra. Ez biztosítja, hogy a kohéziós politika az adott régió-
ban élő emberek szükségleteit támogatja, az Unió által 
kidolgozott szubszidiaritás elvével összhangban.

A több száz program rengetegféle tevékenységet felölel. Ez 
a kohéziós politika fontos eszköze, de olyan helyzetet 
teremt a Bizottság számára, ahol az egyszerű kérdésre: „Mik 
a kohéziós politika eredményei?”, nincs egyszerű válasz. 
A programok eredményeinek felsorolása gyakorlatilag lehe-
tetlen, mivel a programok az adott régió igényeinek meg-
felelően, egymástól eltérően működnek.

Ez az oka annak, hogy 2006-ban a Bizottság közös mutató-
kat – más néven alapmutatókat – vezetett be a kohéziós 
politikába, amelyek lehetővé teszik bizonyos gyakori műve-
letek mérését. Bár a mutatók segítségével nem minden mér-
hető, ezek mégis informálják az Európai Bizottságot – és 
minden érdekelt felet – az EU régióinak néhány fontos 
eredményéről.

Az alapmutatók nem kötelező jellegűek, de a legtöbb ope-
ratív program felhasználja azokat éves jelentéseiben. Az 
alapmutatókból kiderül például az, hogy 2010 végéig 
a jelenlegi programok keretében 185 000 munkahelyet hoz-
tak létre, több mint 850 000 ember számára biztosítottak 
szélessávú internet-szolgáltatást, és további 3,5 millió 
ember lakóhelyén építették ki a szennyvízszolgáltatást.

Az alapmutatók felhasználásával történő jelentés minősége 
és megbízhatósága évről évre javul. Ez azért nagyon fontos, 
mert a közös mutatók a kohéziós politikára vonatkozó jövő-
beni szabályozásokban is fontos szerepet fognak játszani. 
A jövőben a Bizottság minden évben jelentést tud adni 
az Európai Parlamentnek, az Európai Számvevőszéknek 
és a nyilvánosságnak a kohéziós politika forrásaival megva-
lósított előrehaladásról, és a vitákhoz is értékes információt 
nyújt az eredményekről.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/ 
docoffic/2007/working/wd7_indicators_en.pdf
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