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2013. július elsején az Európai Unió 28. tagállamaként 
köszöntjük a Horvát Köztársaságot. Az elmúlt 12 év során 
Horvátország mélyreható reformokba kezdett és harmoni-
zálta jogalkotását az EU jogával, az úgynevezett „közösségi 
vívmányokkal” (acquis communautaire).
 
A Horvátország számára a csatlakozáskor elérhető EU Struk-
turális és Kohéziós alapok 450 millió eurót tesznek ki. Ez 
a befektetés a következő években várhatóan az ország fejlesz-
tési költségvetésének jelentős részét fogja ki tenni, fontos lehe-
tőséget nyújtva Horvátország szükségleteinek kielégítéséhez. 
Mindez Hozzájárulhat egy modern és versenyképes gazdaság 
kiépüléséhez, amely egyrészt profitálni fog az EU-ból, más-
részt maga is egy értékes eszköz lesz az EU számára.

A Panorama ezen kiadásában megismerhetnek néhány olyan 
munkát, amelyek már EU-támogatással jöttek létre.

stratégiai Jelentés a kohéziós politika 
végrehajtásáról

Az új szabályok előírásai szerint az értékelés jelentésében  
Horvátország is csatlakozni fog a többi 27 tagállamhoz. Az EU 
Strukturális alapjainak 2007 és 2013 közötti, az EU 27 tagál-
lamában történt működéséről szóló bizottsági stratégiai jelen-
tést nemrég hozták nyilvánosságra. A tagállamok által 2012 
végén benyújtott jelentések alapján ez az első igazán jelentős 
lehetőség arra, hogy beszámoljanak a hozamokról, az eredmé-
nyekről, valamint a politikáknak az adott programidőszak alatt 
az EU gazdasági fellendüléséhez történt hozzájárulásáról. 

A jelentés felbecsülhetetlen értékű pillanatképet nyújt a poli-
tika A jelentés egy felbecsülhetetlen értékű pillanatfelvételt tár 
elénk a politikák teljesítéséről, továbbá bemutatja azt, hogy 
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támogatjuk az új innovatív üzleti lehetőségeket, valamint fenn-
tartható jelleggel munkahelyeket hozunk létre a jövő számára, 
a távoli régiókat szélessávú összeköttetéssel látjuk el, megol-
dást kínálunk az agyelszívás problémájára, továbbá lényeges 
közlekedési összeköttetéseket építünk, amelyek hozzájárulnak 
a régió versenyképességéhez. Ez segít azoknak a befektetési 
területeknek és programoknak a beazonosításában is, ahol 
további lépések megtétele szükséges.

A jelentés arra vonatkozóan is bizonyítékkal szolgál, hogy 
a kohéziós politika nagy rugalmasságra képes, és a gazdasági 
válság idején képes alkalmazkodni az emberek és a közössé-
geik változó igényeihez.

Auditcsoportok – a „mindennapok hősei”

Annak biztosításáról, hogy az EU költségvetésének alapjai meg-
felelően legyenek felhasználva, az EU regionális támogatási 
folyamatának „háttérben maradó” hősei, a Bizottság auditcso-
portjai gondoskodnak. A kohéziós politika az EU költségvetésé-
nek megközelítőleg egyharmadát teszi ki, és az auditoroknak 
alapvető fontosságú szerepük van abban, hogy átlássák 
a komplex és nagyrészt decentralizált kiadási programokat. 

Egy megosztott irányítási rendszer keretei között az EU szám-
vevői nagyon szorosan együttműködnek a nemzeti ellenőrző 
szervezetekkel. Ezen folyamat révén a megfelelőség évről évre 
javul. Fontos munkájukról bővebben a 24. oldalon található 
cikkben olvashat.

Ezen szervek együttesen az EU adófizetők érdekeinek őrzői, 
amelyek biztosítják, hogy a pénzek a legalitás, a szabálysze-
rűség és a megbízható pénzügyi menedzsment elveinek meg-
felelően kerüljenek felhasználásra.  
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