
▶ AZ EURÓPAI PARLAMENT 
KULCSSZEREPE A KOHÉZIÓS 
POLITIKA REFORMJÁBAN

 
  A 2014-2020-AS IDŐSZAK KOHÉZIÓS POLITIKÁJA  

FELÉ VEZETŐ MÉRFÖLDKÖVEK

▶▶

A Lisszaboni Szerződés 2009-es hatályba lépésével az Európai Parla-
ment első alkalommal kapott társtörvényhozói szerepet a kohéziós poli-
tikában. Az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának 
(REGI) tagjai kulcsfontosságú szerepet játszottak az új rendelet kidolgo-
zásában. A bizottság nagyon határozottan foglalt állást amellett, hogy 
gondoskodni kell a kohéziós politika eredménycentrikusságáról, valamint 
arról, hogy a politika figyelembe vegye a helyi, regionális és országos 
szintű igényeket az EU-célkitűzések megvalósítása során.

A PANORAMA AZ EURÓPAI 
PARLAMENT REGIONÁLIS 
FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA (REGI) 
VEZETŐ TAGJAIVAL BESZÉLGETETT 
AZ ÚJ JOGSZABÁLYCSOMAG 
KIDOLGOZÁSÁRÓL.
                      – Ld. a 34-35. oldalt.

Danuta Hübner európai parlamenti képviselő  
az Európai Parlament Regionális Fejlesztési 
Bizottságának elnöki funkciójában.
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„Ezt a vitát teljes jogú társtörvényhozói szerepben kezdjük meg 
– mondta az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizott-
ságának elnöke, Danuta Hübner, 2011 októberében, amikor 
megnyitotta az európai parlamenti képviselők, nemzeti szintű 
partnereik, az Európai Bizottság és a Miniszterek tanácsa kép-
viselőinek jelenlétében az intézményközi egyeztetést.

A REGI, illetve az Foglalkoztatási és Szociális (EMPL) bizottság-
ban hét előadót neveztek ki, akiknek feladata az volt, hogy az 
elkövetkező hét év során irányítsák a komplex tárgyalásokat. 
Két úgynevezett „vezető előadó”, Lambert van Nistelrooij (EPP, 
NL) és Constanze Krehl (S&D, DE), segített a két legnagyobb 
politikai csoport politikai támogatásának biztosításában.

 ▶Az Európai Parlament és az Európai Bizottság között a jog-
alkotást előkészítő politikai párbeszédre 2011 októbere előtt 
került sor. Ez segített a fő politikai kérdések tisztázásában, 
illetve megkönnyítette a politikai szintű egyeztetéseket. 
A parlament fő informális vitafórumaként létrejött a kohéziós 
politika jövőjével foglalkozó munkacsoport. Ez számos ülést, 
konzultációt és nyilvános meghallgatást tartott az érintett 
felekkel: nonprofit szervezetekkel, a civil társadalom, a regi-
onális szervezetek stb. képviselőivel. Ez a nyílt eljárás előse-
gítette a különböző felek véleményének beépítését.

 ▶2012 júliusában az Európai Parlament elfogadta az új jogsza-
bálycsomag tervezetével kapcsolatos álláspontját. Az Európai 
Bizottság jogszabályjavaslataihoz több mint 3000 módosító 
indítványt nyújtottak be.

 ▶Háromoldalú párbeszédre került sor a parlament, az Európai 
Tanács és az Európai Bizottság között. Körülbelül 100 ülésre 
volt szükség a rendelettervezetekkel kapcsolatos megálla-
podás eléréséhez.

 ▶Novemberében a parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága 
jóváhagyta az Európai Tanáccsal kötött megállapodást, ezzel 
megteremtette a lehetőséget, hogy az EU régióira vonatkozó 
351,8 milliárdos beruházási politika időben hatályba lépjen.

Danuta Hübner, aki a Tanáccsal tartott összes egyeztető ülés 
elnöke volt 2012 óta, a következőket mondta: – Miután több 
mint egy évig tárgyaltunk a Tanáccsal és a Bizottsággal, sike-
rült megállapodnunk az EU regionális politikájának reformjáról. 
Ez a politika a beruházásokat az Európa 2020 stratégiában 
meghatározott fő területekre koncentrálja, és az összes 
EU-alapra egyaránt érvényes szabályrendszer alapján műkö-
dik; ez jelentős egyszerűsítést eredményez.

Milyen tennivalók maradtak még?  

A Parlamentnek illetékes bizottságain keresztül most állást 
kell foglalnia a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kap-
csolatban. Az Európai Bizottság már elfogadta ezek közül az 
elsőt és egyben az egyik legfontosabbat: a partnerségre 
vonatkozó európai magatartási kódexet, amely meghatározza 
a 2014-2020-as időszakban a partnerségi megállapodások 
és programok esetében a partnerek bevonására érvényes 
feltételeket.  

A Parlament REGI bizottságának titkársága részt vesz az 
előkészítő szakértői üléseken, és rendszeres kapcsolatban 
áll az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigaz-
gatóságával.

Mi az Európai Parlament szerepe 
a politika végrehajtásában?

A Parlament egyik fő funkciója, hogy szigorú ellenőrzést  
gyakoroljon, elsősorban parlamenti bizottságain keresztül, 
amelyek felügyelik a politika megvalósítását. A kohéziós poli-
tika egyik jellegzetessége, hogy végrehajtását közösen irá-
nyítja egy európai uniós testület, az Európai Bizottság, illetve 
a tagállamok az országos, regionális és helyi közigazgatási 
szerveken keresztül. Így a politika parlament általi ellenőrzése 
nem csupán az Európai Bizottságot érinti, hanem a többi tes-
tületet is, noha a Szerződés értelmében csak az Európai 
Bizottság tartozik felelősséggel a parlamentnek. Így a REGI 
bizottság szempontjából a kihívást az jelenti, hogy a kohéziós 
politika ellenőrzését és értékelését ebben a szélesebben vett 
környezetben vigye tovább.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
www.europarl.europa.eu/committees/hu/regi/home.html

MENNYIRE VETTÉK  
FIGYELEMBE AZ EURÓPAI 
REGIONÁLIS SZERVEZE-
TEK VÉLEMÉNYÉT? 
Az európai helyi és regionális szervezetek mindvégig jelentős 
szerepet játszottak az elmúlt két és fél év előkészítő és 
jogalkotási folyamatában. Ezek a szervezetek állásfoglalásokat 
készítettek és előadásokat tartottak a REGI bizottság számára, 
és termékeny kapcsolatban álltak az elnökkel és az előadókkal. 
Nézeteiket a bizottság teljes mértékben figyelembe vette. 
Ezek az érintettek fontos információforrást jelentenek az 
Európai Parlament számára, nézeteiket és anyagaikat nagyon 
fontosnak tartjuk.

▶
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A teljesítménytartalék elképzelése tulajdonképpen jó, a lényeg 
viszont az, hogyan fog működni a gyakorlatban. A projektek 
továbbra is elég innovatív vagy invenciózus jellegűek marad-
nak, vagy csökkenni fog a színvonal csupán azért, hogy egyes 
célok teljesítésével elérhetővé váljon a teljesítménytartalék? 
Emellett én úgy gondolom, hogy a teljesítménytartalék a Tanács 
körmönfont lépése, hogy a programidőszak végéig pénzt taka-
rítson meg, és ezt én nem tudom támogatni. 

▶A gazdaság ösztönzése
A gazdasági és pénzügyi válság idején a kohéziós politika az 
EU egyik leghatékonyabb eszköze a gazdaság ösztönzésére, 
a fenntartható foglalkoztatás biztosítására, illetve a kutatás 
és innováció támogatására. A válság által legjobban sújtott 
régiók továbbra is élvezhetik a jobb társfinanszírozási arányt, 
amelynek célja a növekedés és a munkahelyteremtés előse-
gítése. Az elmúlt évekhez hasonló módon az EU kevésbé fejlett 
régiói továbbra is prioritást kapnak a finanszírozásban – ezek-
nek a régióknak több mint 182 milliárd euró van elkülönítve.

▶Szociális célok támogatása
Az új rendelettel gondoskodunk róla, hogy megfelelő beruhá-
zások célozzák a szociális kérdések kezelését. Az új rendelet 
négy tematikus prioritása kifejezetten az Európai Szociális 
Alaphoz kapcsolódik: a fenntartható és minőségi foglalkozta-
tás támogatása, a társadalmi befogadás elősegítése, befek-
tetés az oktatásba, az intézményi képességek fejlesztése. Az új 
rendelettel továbbá megjelent egy rögzített ESZA-kvóta – az 
általános források 23,1 %-át a Szociális Alaphoz kell hozzá-
rendelni. Ez számos tagállamnak hatalmas növekedést jelent, 
és garantálja a kohéziós politika szociális dimenziójának meg-
felelő támogatását. 

 ▶▶ A KOHÉZIÓS 
POLITIKA SZOCIÁLIS 
DIMENZIÓJÁNAK 
TÁMOGATÁSA

CONSTANZE KREHL 
Európai parlamenti képviselő (a Szocialisták és Demokraták 
Progresszív Szövetsége képviselőcsoportjának tagja, az 
európai forrásokról szóló közös előírásokat tartalmazó 
rendelet társelőadója)

▶Sikeres tárgyalások
Meglehetősen elégedett vagyok az új rendeletet övező tár-
gyalások általános kimenetelével. Két évi kemény munkába 
került ez, nem csupán ezt a 3 000 módosító indítványt kellett 
összeállítani, hanem több száz ülést kellett tartani Lambert 
van Nistelrooij társelőadóval és a parlament tárgyalási csa-
patával, valamint a Tanáccsal és az Európai Bizottsággal több 
mint 90 háromoldalú egyeztetést kellett lefolytatni. Termé-
szetesen vannak olyan kérdések, amelyek kapcsán más ered-
ményt láttam volna szívesen, és az intézmények nem mindig 
voltak azonos véleményen – de amiben megállapodtunk, 
ésszerű kompromisszum, amely az elkövetkező hét év során 
sikeres és modern kohéziós politikát fog megformálni.

▶Makrogazdasági feltételek
A tárgyalások során a makrogazdasági feltételesség és a tel-
jesítménytartalék kérdése jelentett két vitás problémát. Szoci-
áldemokrataként mindig is elleneztem, hogy a kohéziós 
politikába makrogazdasági mechanizmus kerüljön bele, és 
keményen küzdöttem azért, hogy kikerüljön a rendeletből. Mivel 
az Európai Bizottság és a Tanács nem támogatta az álláspon-
tunkat, végül benne maradt a rendeletben, de legalább sikerült 
rendkívüli mértékben felpuhítani a cikk megfogalmazását – ez 
reményt ad, hogy ez a mechanizmus soha nem fog életbe lépni. 
A régiókat nem lenne szabad hibássá tenni a tagállam költség-
vetési tévedéseiért. 
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▶Középpontban a megállapodás szerinti prioritások
A tematikus koncentráció valójában azt jelenti, hogy ki kell 
emelni azokat a területeket, amelyeken Európának megfelelő 
ráfordításokkal kiváló eredményeket kell elérnie ahhoz, hogy 
visszanyerje pozícióját a világban. Az új megközelítés támogatja 
a K+F tevékenységekbe és a tudásinfrastruktúrákba való befek-
tetést, amely a jövőbeni versenyképesség és munkahelyterem-
tés szilárd alapjául szolgál. Meghatároztuk azokat a területeket, 
amelyekbe Európának be kell ruháznia. A tagállamok és a régiók 
pedig ezek közül kiválaszthatják a saját prioritásaikat.
 
▶Jobb szinergiák az alapok között
Az elkövetkező évek legfontosabb kihívása az öt európai struk-
turális és befektetési alap és a kutatás-fejlesztési alapok 
közötti nagyobb összhang megteremtése lesz. Erre az új meg-
közelítésre szükségünk van, és ki kell aknáznunk az úgyneve-
zett új tagállamok kihasználatlan kapacitását. 

A stratégiai keret lehetővé teszi, hogy a projektek több alap for-
rásait együtt használják fel. A szabályozás megóvja az integrált 
megközelítést és a politikák megvalósításának hatékonyságát. 
A stratégiai tervezésre, a programtervezésre és a tematikus célok 
közös listájára vonatkozó egységes javaslatok megkönnyítik az 
Európa 2020 stratégia céljainak közös birtoklását.

Most már van egy olyan ernyőszabályozás, amely a struktu-
rális és beruházási politika eszközeit összekapcsolja az Európa 
2020 stratégia céljaival. Ez nagy lépést jelent az erősebb 
koherencia, a hatékonyabb működés és a jobb láthatóság 
megvalósítása felé egész Európában. A tagállamok és a régiók 
a partnerségi megállapodásokon keresztül saját stratégiájuk 
felelőseivé válnak, és azokat elkötelezett módon vihetik végig.   

▶▶ BERUHÁZÁSI 
STRATÉGIA AZ 
EURÓPAI GAZDASÁG 
ÁTALAKÍTÁSÁHOZ

LAMBERT VAN NISTELROOIJ  
Európai parlamenti képviselő (az Európai Néppárt 
[kereszténydemokraták] képviselőcsoportjának tagja,  
az európai forrásokról szóló közös előírásokat  
tartalmazó rendelet társelőadója)

▶Gyakorlati forradalom a megközelítésben
Az új rendelet és a mögötte lévő mélyreható stratégia gya-
korlatilag forradalmat jelent a kohéziós politika megvalósítási 
módjára nézve. A tagállamokkal nehéz volt megértetni és 
megváltoztatni az új működésmódot. 

Nagyon elszántak voltunk azzal kapcsolatban, hogy nem hagy-
juk a dolgokat úgy menni, mint korábban. Előfeltételeknek kell 
megfelelni, mielőtt megérkezne a pénz. A forrásokat hatéko-
nyan kell beruházni olyan területeken, amelyek illeszkednek az 
európai gazdaság serkentését célzó általános tervbe. A tagál-
lamokkal a háromoldalú egyeztetések során folytatott kemény 
tárgyalásokkal sikerült a stratégiát a megfelelő irányba terelni.
 
▶„Üzleti terv” Európa számára 
A kohéziós politika mostanára az Európai Unió fő beruházási 
stratégiájává vált. Része annak, amit én üzleti tervnek nevez-
nék, és amelynek célja egyrészt a régiók lehetőségeinek kiak-
názása, másrészt az, hogy Európa ismét vezető gazdasági 
erővé váljon globális szinten.

Az úgynevezett „intelligens specializáció” fontos része ennek 
a stratégiának. Forrásokat teszünk elérhetővé, amelyek segít-
ségével a régiók saját szempontjukból és egész Európa szá-
mára pozitív stratégiai területeken tudnak fejlődni. Ebben 
támaszkodhatnak az egyéb régiókban meglévő, a sajátjaikat 
kiegészítő készségekre is. Az én szememben ez a „Stairway to 
Excellence” (A kiválósághoz vezető lépcső), amely lehetővé teszi, 
hogy adottságaik felhasználásával újabb régiók érjék el Európa 
fejlettebb területeinek szintjét.
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