
▶ A VáLság LEKüzDÉsE  
A KOHÉziÓs POLitiKA 
támOgAtásáVAL

április 18-án az Európai Bizottság kiadott egy jelentést 
arról, hogy a válság jelenlegi szakaszában hogyan műkö-
dik a kohéziós politika a tagállamokban. Dióhéjban a leg-
fontosabb üzenetek a következők: világos és egyértelmű 
bizonyíték van arra, hogy a programok több politikai pri-
oritáson és tagállamon átnyúlva szolgáltatnak eredmé-
nyeket. A kohéziós politika programjai már bizonyították, 
hogy elég rugalmasak ahhoz, hogy reagáljanak a vál-
ságra, de még sok további teendő van ez ügyben, továbbá 
egyes stratégiai területeken is vannak kockázatok. 
A Bizottság szándékában áll egyes programok áttervezé-
sét megfontolni, valamint a nemzeti társfinanszírozást 
csökkenteni ott, ahol ez indokolt, és ahol a cél a növeke-
dés és a munkahelyteremtés. A jelenlegi programokból 
fontos tanulságokat kell levonni. Az értékelést és az indi-
kátorok használatát erősíteni kell a jövőbeli programok 
tervezésének támogatása érdekében.

A 2007–2013 közötti kohéziós politika programjainak végre-
hajtásáról szóló „stratégiai jelentés” elérhető adatokkal szolgál, 
leginkább 2011 végétől, mind a 27 tagállamból és az együtt-
működési programokból (1). Ez egy nagyon fontos, koordinációs 
gyakorlat, amely átível a 434 programon, a 273 régión és 
a 27 tagállamon, lefedve a három alapot – az Európai Fejlesz-
tési Alapot, az Európai Szociális Alapot és a Kohéziós Alapot. 
Ezeken az alapokon keresztül 2007 és 2013 között az EU kohé-
ziós politikája 347 milliárd eurót fektet be, ami az EU teljes 
költségvetésének 35 %-a.

A Stratégiai Jelentés kötelezettsége vonatkozik mind a Bizott-
ságra, mind pedig a 27 tagállamra, amelyek arra lettek kérve, 
hogy 2012 végéig nyújtsák be a nemzeti jelentéseiket, és 
indokolják meg szerepüket ezen hatalmas költségvetés 
menedzselésében.

A válság hatásai és az arra adott válasz

A nemzeti jelentésekből nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági 
és pénzügyi válság mindenhol éreztette hatását, azonban az 
időzítés és a hatások súlyossága eltérő. Az a szerep, amit 
a kohéziós politika feltételez a tagállamok nemzeti fejlesztési 
stratégiáiban, szintén különböző. 

általánosságban, a fejlettebb tagállamok a kohéziós politi-
kára támaszkodtak, annak érdekében, hogy támogassák 
a közép- és hosszú távú befektetéseket az innováció, a KKv-k 
és a munkaerőpiac területén. A jelentésekben szerepel néhány 
változtatás a szükséges befektetéseket illetően, de sokkal 
inkább nemzeti programokat választottak a válsághoz kap-
csolódóan felmerülő problémák kezelésére. Az új programok 
elindítása korlátozott ezekben az országokban, mivel az ere-
deti stratégiai célokat még mindig érvényesnek tekintik.

A kevésbé fejlett tagállamok, valamint azok, amelyek még 
mindig részesülnek „konvergenciatámogatásban”, mind széles 
körűen felismerték a kohéziós politika fontosságát a közbe-
fektetések támogatásában. Habár ez nem egy homogén cso-
port. Néhányan közülük átvészelték a válságot, és ismét 
növekedési pályán vannak. Más tagállamoknak programszintű 
támogatásokra volt szükségük a makrogazdasági stabilitásuk 
visszaállításához; ilyen tagállam például Írország, görögor-
szág, lettország, Portugália és románia. Ezen utóbbi orszá-
goknál a kivételes gazdasági környezetre a Bizottság jelentős 
„újraprogramozással” reagált (azaz új programokat indított el), 
valamint csökkentette a nemzeti társfinanszírozást annak 
érdekében, hogy meg tudjanak küzdeni a változó társadalmi-
gazdasági igények és a nemzeti hatóságok általi társfinanszí-
rozás csökkent kapacitásának kettős kihívásával.

A 27 EU-tagállam között 36 milliárd euró került újraelosz-
tásra a változó társadalmi-gazdasági igények kielégítése 
érdekében – ezen transzferek 90 %-a 2011-ben és 2012-ben 
valósult meg. Ezzel párhuzamosan annak érdekében, hogy az 
EU-források befektetését meggyorsítsák, azon kötelezettség, 
mely szerint kb. 15,5 milliárd eurónyi nemzeti közösségi társ-
finanszírozást kell nyújtani, néhány tagállamban eltávolításra 
került a programokból.

(1)  Európai Területi Együttműködés – transznacionális, határon átívelő és 
együttműködési programok. 
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Mégis, sok tagállamban a programok irányításának különös 
kihívásai közé tartoztak a következők: a KKv-k és az IKT inno-
vációját támogató intézkedések iránti kereslet csökkenése; 
nehézségek a megfelelő társfinanszírozó megtalálásában 
a kedvezményezettek között, amely sok területen a projektek 
méretének csökkenéséhez vezetett; valamint hosszabbak let-
tek a végrehajtási periódusok. 

Hozzájárulás az európai prioritásokhoz

Sok nemzeti jelentés világosan közvetíti a kohéziós politika 
szerepét az európai prioritások – mint például a gyors, fenn-
tartható és inkluzív növekedés – támogatásában. Ez az üzenet 
világosan látható az Európai Szociális Alap azon támogatási 
esetében, amelyek a munkaerőpiachoz, valamint a humán-
tőke-befektetésekhez és -reformokhoz kapcsolódnak. Arra is 
nagyon sok példa van, hogy az Európai regionális Fejlesztési 
Alap milyen módon támogatja a kutatást és innovációt, cím-
zetten hozzáférést biztosít a KKv-knak a finanszírozáshoz, de 
ezen felül szélesebb körben támogatja az energiahatékony-
sági programokat is, valamint a fenntartható fejlődést.

A projektpéldákban is található anekdotikus bizonyíték az EU 
finanszírozás szerepére vonatkozóan, ugyanakkor a fő indiká-
toroktól és kedvezményezettektől származó adatok most elő-
ször mutatnak az elért eredményekre vonatkozóan néhány 
összesített bizonyítékot. 

▶

Az EU strAtÉgiAi JELEntÉsE  
A JégHegy cSúcSA

A tagállamok nemzeti jelentései jelentős erőfeszítések annak 
terén, hogy a programmenedzsment és a végrehajtás még 
átláthatóbbá váljon. A 27 tagállam 
▶  rendelkezésre bocsátott több mint 2 000 oldalnyi jelentést 

összefoglalókkal együtt, amelyekhez több mint 1 600 oldal-
nyi melléklet tartozik: egy átlagos jelentés 75 oldalas;

▶  Az EU 22 hivatalos nyelvén nyújtottak be jelentéseket, 
gyakran a teljes jelentés vagy az összefoglaló angol fordí-
tásával együtt;

▶  Beazonosítottak majdnem 270 példát megfelelő gyakor-
latra az okos, fenntartható és inkluzív növekedés területén;

▶  Hat tagállam bemutatta a jelentését a többieknek 2013 
elején, és ezek a prezentációk online elérhetőek.

Mindegyik nemzeti jelentés mély betekintést nyújt a gazdasági 
és nemzeti intézményi sajátosságokba, és több részletet tar-
talmaz a program célkitűzései felé vezető haladást illetően. 
A Bizottság online gyűjtötte be a 27 nemzeti jelentést, és fel-
használta a tartalmukat az összefoglaló jelentés megírásához. 

Az EU-támogatásnak köszönhetően Európa legnagyobb 
kukoricafeldolgozó cége, a Hungrana jelentősen mérsékelte  
szén-dioxid-kibocsátását azzal, hogy egy biomasszával fűtött 
gőztermelő energiarendszert alakított ki. A magyarország  
közép-dunántúli régiójában megvalósított projekt egyike volt  
a stratégiai jelentésben ismertetett esettanulmányoknak.
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▶

A nemzeti jelentésekből származó kiemelkedő, tevékenységre 
és kimenetelre vonatkozó „nagy számok” eddig a következőket 
tartalmazzák:
▶  Az innováció és a kisvállalatok az ErFA befektetésektől kap-

nak lendületet:
 53 240 rTD támogatott projekt,
 16 000 üzleti-kutatási projekt kapott befektetést;
 53 160 indulás (induló vállalkozás) került támogatásra.

▶  Az ErFA keretében közel 400 000 munkahelyet teremtet-
tek (ezek felét 2010–2011-ben), ebbe beleértve 15 600 kuta-
tással kapcsolatos állást és 167 000 munkahelyet a KKv-knál;

▶  További 1,9 millió embert szolgál most már ki az ErFA által 
finanszírozott szélessávú hálózat;

▶  További 2,6 millió embernek van hozzáférése az EU elő-
írásainak megfelelő vízellátáshoz és további 5,7 millió 
részesül szennyvízkezelési szolgáltatásban (főleg a Kohéziós 
Alap által nyújtott támogatás segítségével.

▶  460 km TEN-T út és 334 km TEN-T vasútvonal lett befe-
jezve további más út- és vasúti projektek mellett (főleg KA).

▶  2,4 millió embernek segített az Európai Szociális Alap állás-
hoz jutni a 6 hónapos támogatási időn belül (az EB felmérési 
tanulmánya szerint).

▶  Az ESzA alatt az évente támogatott emberek száma – minden 
politika célkitűzésének megfelelően – a 2010 előtti évi 10 mil-
lióról 15 millióra emelkedett, azóta minden évben.

Ezek a számok leginkább a 2007 és 2011 közötti időszakban 
befejezett projekteken alapulnak (2012 júniusáig 5 tagállam 
szolgáltatott adatot). További tagállami adatok vannak nyilvá-
nosságra hozva a munkaanyagban és a 13 tematikus online 
elérhető adatlapon.

ErEDmÉnyEK FELmUtAtásA 

▶Körkép az EU-forrásokról célok szerinti bontásban – kiválasztott projektek és még kihelyezhető források (2007–2011)
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Mikorra a programok 2015-ben véget érnek, további 4 év 
adataival, az Európai regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós 
Alap és az Európai Szociális Alap által támogatott befekteté-
sek sok polgár számára haladáshoz és fejlődéshez vezetnek. 
de a befektetések volumenének és a projektek befejezésében 

való késedelmeknek a tükrében ennél sokkal több várható 
még. Továbbá azok a programok, amelyek nem alkalmazzák 
az önkéntes fontos indikátorokat akkor, amikor azok releván-
sak, egy újabb esélyt fognak kapni a 2012-es éves jelenté-
sekben eredményeik sokkal jobb bemutatására.

■KIválASzToTT ProJEKTEK (2011. év végE)           ■Még KIHElyEzHETő
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A fejlődés mérése

Ez a beszámoló az első lehetőség egy programidőszakban 
a tekintetben, hogy a projektek állásáról és eredményeiről 
egy közbenső értékelés készüljön. Ilyen adatok elemezhető és 
bemutatható formában korábban még soha nem álltak 
a Bizottság rendelkezésére.

Az adatokat nézve az eredményekről, a kiadásokról és a pro-
jektkiválasztásról ugyan még nem tökéletes, de világosabb 
képpel rendelkezünk. A különböző tagállamokban a projektek 
kiválasztásának és a kiadásoknak az aránya más-más minta 
szerint halad. Néhány programban kiválasztották az összes 
projektet, ugyanakkor azok alacsony kiadási szinten állnak. 
Másoknál még több projekt vár kiválasztásra, azonban a kiadá-
sok szintje magas. 

Ugyan azonos módszerek nem elvárhatóak (a beruházások 
összetétele, a kiválasztási kritériumok és az intézményi kapa-
citások eltérőek), ez mégis ráirányítja a figyelmet egyvala-
mire. A projektkiválasztás önmagában még nem garancia 
a pénzügyi megvalósulásra, vagy arra, hogy megfelelő ered-
ményeket, illetve kimenetet biztosítson a fejlődés, valamint 
a munkahelyek megteremtése érdekében.

A beszámolóban a Bizottság meghatározza azokat a beru-
házási területeket, ahol lépéseket kell tenni a projektkiválasz-
tás és -megvalósítás felgyorsítására a 2007–2013 közötti 
években társfinanszírozott projektek esetében annak érde-
kében, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak. Például 
láthatóan késében vannak egyes tagállamok a fő stratégiai 
ágazatokban, mint például a kutatás és innováció, az IcT 
beruházások, a vasút, a megújuló energia valamint a kapa-
citásfejlesztés terén. Néhány esetben bizonyos területeken 
a lassú haladás más ügyekben való gyors haladással páro-
sul. Ez azt sugallja, hogy az eredeti stratégiák és célok azok 
korrekciója nélkül nem tarthatók. 

tér a fejlődéshez

A Bizottság következtetésében két fő üzenetet hangsúlyozott.

A tagállamoknak egyértelműen a jelenleg futó programok 
végrehajtására kell koncentrálniuk. Túl sok forog kockán. 
A reálgazdasági beruházások terén rendelkezésre álló forrá-
soknak még több mint 50 %-a lehívásra vár. A Bizottság 
a tagállamokkal együttműködik annak érdekében, hogy átte-
kintsék a programok újratervezésének lehetőségét ott, ahol 
az hozzájárul a növekedés és munkahelyteremtés céljához.

A beszámoló továbbá hangsúlyozza azon mélyreható refor-
mok fontosságát, amelyeket az Európai Parlament és az EU-s 
kormányok jelenleg is tárgyalnak a 2014–2020 közötti kohé-
ziós politikával kapcsolatban, ideértve a fő prioritásokra szánt 
források jobb stratégiai koncentrációját, illetve azt, hogy 

nagyobb figyelmet kell fordítani az eredményekre, valamint 
az értékelésre.

A következő cikkben lényegre törően bemutatott összefoglaló 
beszámoló egy további független elemzést biztosít a nem-
zetstratégiai beszámolók Bizottság általi elemzéséhez.

A Stratégiai Beszámolót vitára bocsátják az érintett EU-s 
intézmények számára.

▶TOVáBBI INFOrMácIÓ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/
strategic_report_en.cfm

„ Ez a jelentés egy értékes pillanatfelvételt közöl 
a politikáról, amely a legtöbb EU prioritás  
megvalósítását célozza, valamint amely a növe-
kedésbe fektet akkor, amikor a legnagyobb 
szükség van rá. Támogatjuk az új innovatív 
üzleti lehetőségeket, valamint fenntartható  
jelleggel munkahelyeket hozunk létre a jövő 
számára, a távoli régiókat szélessávú összekötte-
téssel látjuk el, megoldást kínálunk az agyelszí-
vás problémájára, továbbá lényeges közlekedési 
összeköttetéseket építünk, amelyek hozzájárul-
nak a régió versenyképességéhez. A politika, 
amely nagy rugalmasságról tett tanúbizonysá-
got, választ adva a krízis kihívásaira, egyben 
alkalmazkodva az emberek és közösségeik  
változó igényeihez.  
 
Ugyanakkor van egy fontos lecke, amit meg kell 
tanulnunk: az eredményekhez sokszor rögös út 
vezet, és a tagállamoknak meg kell tanulniuk 
fokozott erőfeszítéseket tenni annak érdekében, 
hogy az EU-forrásokat felhasználhassák. Ahogy 
előretekintünk az új programperiódus irányába, 
a tagállamoktól és a régióktól azt várjuk el, hogy 
még inkább fókuszáljanak azokra az eredmé-
nyekre és prioritásokra, amelyekkel a legna-
gyobb hatás érhető el.”

 
Johannes Hahn – az Európai Bizottság regionális  
politikáért felelős tagja
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