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Az Európai Területi Együttműködés a jövőben még 
kiemeltebb szerepet kap, és még inkább előtérbe kerül 
a kohéziós politika keretében.

A Bizottság jogszabályjavaslata – amely nagyobb költség-
vetést indítványoz az együttműködéshez, valamint arra 
törekszik, hogy az együttműködés a 2014 és 2020 közötti 
időszak két fő célkitűzésének egyike legyen – egyike azok-
nak a tényezőknek, amelyek ezt előidézik. Az Európai Területi 
Együttműködésre már most széles körben úgy tekintenek, 
mint az EU területi, gazdasági és társadalmi kohéziójának 
fontos eszközére, valamint az európai határokon átnyúló 
integráció kiemelt ösztönzőjére. Az idei Nyílt napok három 
fő témája közül az egyik – „Területi együttműködés: Európa 
fontos eszköze” – azokkal a lehetőségekkel foglalkozik, 
amelyek segítségével az Európai Területi Együttműködés 
megoldást találhat a határokon átnyúló problémákra, 
méretgazdaságosságot érhet el, hatékony mechanizmuso-
kat alakíthat ki a tudás létrehozásához és megosztásához, 
valamint fokozhatja a kormányzás hatékonyságát.

A nagyobb pénzügyi súlyra vonatkozó javaslatokkal párhuza-
mosan a Bizottság jelentősebb eredményeket vár a határokon 
átívelő, transznacionális és interregionális együttműködési 
programoktól. Az Európai Területi Együttműködés céljainak 
teljesülése érdekében a Bizottság arra törekszik, hogy a terü-
leti együttműködés teljes mértékben beépüljön a stratégiai 

gondolkozásba és döntésekbe, európai és nemzeti szinten 
egyaránt. Az együttműködés kiemelt fontosságát a Közös 
stratégiai keretben és a partnerségi megállapodásokban is 
rögzíteni kell, emellett ki kell alakítani a megfelelő működési 
mechanizmusokat a különböző uniós finanszírozási eszközök 
koordinálásához. 

Az együttműködési programoknak is célzottabbaknak kell 
lenniük. A Bizottság azt javasolja, hogy a határokon átívelő 
és transznacionális együttműködési programok finanszíro-
zása az Európa 2020 stratégia tematikus célkitűzései közül 
csak négyre koncentrálódjon, így az együttműködési prog-
ramok hatékonysága fokozható. Ezt a határokon átnyúló és 
transznacionális területek speciális igényeivel (és potenciál-
jával) összhangban kell megvalósítani. Az interregionális 
együttműködés esetében nincsenek tematikus korlátozások; 
ennek az együttműködési formának a jövőben is a legfon-
tosabb eszköznek kell maradnia a tapasztalat és a bevált 
gyakorlatok megosztása terén, az Európa 2020 stratégia 
minden témakörével kapcsolatban.

Annak érdekében, hogy kihangsúlyozza az Európai Területi 
Együttműködés egyedülálló szerepét a kohéziós politika 
kontextusában, a Bizottság specifikus együttműködési sza-
bályozás kialakítására tett javaslatot, amely meghatározná 
és kiegészítené a közös előírásokat tartalmazó rendelet és 
az ERFA-szabályozás általános szabályait.
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A Tanács folyamatban lévő egyeztetései során az EU tagálla-
mai egyetértettek abban, hogy meg kell erősíteni a programok 
eredményorientáltságát, valamint az Európai Területi 
Együttműködés tematikus koncentrációját is. Az általános 
Ügyek Tanácsa 2012. június 26-án azt javasolta, hogy az 
együttműködési programok rugalmasabban választhassák 
ki tematikus célkitűzéseiket: a programokhoz tartozó finanszí-
rozás 80 %-a a négy tematikus célkitűzésre koncentrálódjon 
(a Bizottság eredeti javaslatával megegyező módon), de 
a maradék 20 % a listán szereplő bármely célkitűzésre felhasz-
nálható legyen. A tagállamokkal már a ciprusi EU-elnökség 
ideje alatt megkezdődtek az egyeztetések az Európai Területi 
Együttműködéssel kapcsolatos szabályozásról.

Az Európai Területi Együttműködés az Európai Parlament 
részéről is kitüntetett figyelmet és támogatást kap. 
A Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI) 2012. július köze-
pén azt javasolta, hogy az Európai Bizottság által javasolt 
3,5 % helyett emeljék kétszeresére, 7 %-ra a kohéziós poli-
tika költségvetésének együttműködésre fordított részét. 
Az Európai Parlament tagjai több mint 250 módosítást java-
soltak az Európai Területi Együttműködéssel kapcsolatos 
szabályozás tervezetével kapcsolatban.

Az Európai Területi Együttműködéssel kapcsolatos szabá-
lyozás tervezete megadja a jogszabályi eszközöket 
a Bizottságnak arra, hogy elfogadja a támogatásban része-
sülő, határokon átnyúló és transznacionális területek 

együttműködési programokra lebontott listáját. A Bizottság 
már megkezdte a téma mérlegelését és a véleményalkotást: 
a tagállamokkal folytatott egyeztetések során, 2012. június 
5-én Brüsszelben ismertették azokat az alapelveket, ame-
lyek a programok földrajzi dimenzióit szabályoznák. A kriti-
kus tömeg létrehozása és a források takarékos használata 
érdekében a Bizottság megemlítette, hogy az együttműkö-
dési programok számát a jövőben csökkenteni lehetne, pél-
dául a kisebb programok összevonásával, illetve a határokon 
átnyúló együttműködések transznacionális programokba 
való beágyazásával. 

A Bizottság néhány transznacionális programmal kapcso-
latban földrajzi elképzeléseket is bemutatott, kiemelve az 
EU már létező két makroregionális stratégiáját, valamint 
Horvátország 2013 júliusában esedékes csatlakozását.

A legtöbb tagállam azt szeretné, ha a meglévő programok foly-
tatódnának, és ki lehetne használni a kiváló együttműködés, 
valamint a programok jelenlegi struktúrájában és rendszerében 
megvalósított jelentős beruházások előnyeit. A tagállamok 
szempontjából a programok földrajzi elrendezésével kapcso-
latos jelentős és radikális változtatások nemkívánatosak.

▶TOVábbI INfORMáCIÓ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/ 
cooperation/index_en.cfm 

Haparanda/tornio, svédország/Finnország, északi Interreg IV/A program

 23

panorama [2012. ősz ▶ 43. szám]

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm

