
▶ ÚTON AZ ALAPOK 
FOLYÓSÍTÁSA FELÉ

   KEZDENEK FORMÁT ÖLTENI  
A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSOK  
ÉS AZ OPERATÍV PROGRAMOK

A kohéziós politikára vonatkozó jogszabálycsomag 
elfogadásával és hatályba lépésével a partnerségi 
megállapodások és az operatív programok jóváha-
gyása és végrehajtása vált központi kérdéssé. Számos 
tagállam várhatóan februárban nyújtja be hivatalosan 
partnerségi megállapodásainak tervezetét. Ezeknek 
a megállapodásoknak összhangban kell állniuk az EU 
növekedési céljaival és Európa 2020 stratégiájával.

Jól haladó előkészületek

Nagy erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy felgyor-
suljon a partnerségi megállapodások és az operatív progra-
mok előkészítése. 2012 júniusában az Európai Bizottság 
felkérte a tagállamokat, hogy kezdjenek informális párbeszé-
det a következő időszak programjának tervezéséről. 2012 
későbbi szakaszában a Bizottság állásfoglalásokat küldött 
minden tagállamnak, amelyekben vázolta elképzeléseit arra, 
vonatkozóan, hogy az egyes tagállamokban milyen fejlesztési 
igényeket, illetve az európai strukturális és befektetési alapok 
szempontjából milyen finanszírozási prioritásokat lát.

Ennek az informális folyamatnak az volt a célja, hogy már 
az új időszak legelején biztosítva legyen a régiókban a növe-
kedést, a versenyképességet és munkahelyteremtést célzó 
beruházások indíthatósága.

A tagállamok teljes mértékben kihasználták ennek az infor-
mális párbeszédnek az előnyeit, sokan már tervezett partner-
ségi megállapodásaikat is benyújtották, hogy azokat 
a Bizottság szakértői gondosan elemezhessék. Ezekkel a ter-
vezetekkel kapcsolatban – sőt gyakran az operatív programok 
tervezeteivel kapcsolatban – a szakértők informális észrevé-
teleket küldtek válaszként.

Számos tagállam mostanára előrehaladott állapotot ért el 
partnerségi megállapodásaival, és az Európai Bizottság arra 
számít, hogy ezeket gyorsan el fogják tudni fogadni, így a gya-
korlatban is időben megindulhatnak a beruházások.

A partnerségi megállapodások kulcsa 
– szorosabb igazodás az Európa 2020 
stratégia céljaihoz 

A partnerségi megállapodások prioritásait szorosan össze kell 
hangolni az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés megvalósítására irányuló céljaival. Fon-
tos, hogy az összes tagállam megértse: a forrásokat a növe-
kedési kulcsterületekre kell koncentrálni, hogy elkerülhető 
legyen a finanszírozás különféle célok közötti felaprózódása. 
A 2014-2020-as időszak megreformált kohéziós politikája 
szorosan összefonódik az EU általános gazdaságpolitikai koor-
dinációjával, amelyet az európai szemeszter folyamatán 
keresztül követnek figyelemmel. 

Gazda és szélturbina-tulajdonos 
a Samsø szigeti Energiaakadémián, 
amely a megújuló és fenntartható 
energiára irányuló kutatások és 
információk egyik központja Dániában.  
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Az általános politika koordinációjának további fejlesztése 
érdekében a rendeletek a 2014-2020-as időszaktól kezdve 
több alapra kiterjedő programtervezést írnak elő. A progra-
mok összesített száma így 363 helyett 311 operatív prog-
ramra csökken, ezeknek egyharmada lesz több alapból 
finanszírozva. A Bizottság érintett hivatalai a tagállamokkal 
szoros együttműködésben dolgoznak azon, hogy közös meg-
közelítés legyen kialakítható. 

Gondolati innováció

Az „intelligens növekedés” címszava alatt a beruházások 
középpontjában az innováció és kutatás, a digitalizáció, a kis- 
és középvállalatok (KKV-k) támogatása áll. Számos régióból 
az intelligens specializáció élharcosa lett, hiszen felismerték, 
hogy milyen lehetőségeket rejt a gazdaság átalakítása szem-
pontjából, és most már dolgoznak az innovációt és az infor-
máció- és kommunikációs technológiai területeket egyaránt 
felölelő intelligens specializációs (RIS3) regionális kutatási és 
innovációs stratégiájukon.

A kutatás és innováció prioritása jelentősen megnövekedett 
beruházásokhoz vezetett a korábbi programidőszakokhoz 
képest, különösen az üzleti szempontú kutatások területén. 
Néhány tagállam olyan programokat mutatott be, amelyek 
egyértelmű kapcsolatot alakítanak ki a digitális gazdaság és 
az innováció között. 

Szinte az összes tagállam számára világos, hogy a kis- és 
középvállalatok (kkv-k) versenyképességének javítása központi 
szerepet játszik az országos és regionális növekedési stratégiák 
együttesében, mégis számos esetben nem megfelelően kon-
centrálnak az értéknövelőbb jellegű tevékenységekre, amelyek 
a leginkább fenntartható, hosszú távú növekedést kínálják.

A kisvállalkozások finanszírozása továbbra is az egyik legsú-
lyosabb szűk keresztmetszetet jelenti számos tagállamban, 
és az Európai Tanács 2014. októberi következtetéseiben sze-
repelt is egy rendelkezés, miszerint „az európai strukturális és 
beruházási alapok (ESB-alapok) programozási tárgyalásainak 
keretében jelentős mértékben meg kell növelni az ezekből az 
alapokból a kkv-knek 2014 és 2020 között, tőkeáttételes pénz-
ügyi eszközökre nyújtható uniós támogatások összegét, azok-
ban az országokban pedig, ahol a helyzet továbbra is igen 
nehéz, legalább meg kell duplázni a támogatást”, hogy meg-
indulhasson a hitelezés.

Az Európai Bizottság arra bátorítja a tagállamokat, hogy mér-
jék fel, hogyan tudják ebben a kontextusban a legjobban kihasz-
nálni a pénzügyi eszközöket, és ehhez használjanak fel egy 
olyan ex ante értékelést, amely előzetesen azonosítja a piac 
hiányosságait vagy az optimálistól elmaradó beruházási hely-
zeteket, a megfelelő beruházási igényeket, a magánszektor 
bevonásának lehetőségeit, és hogy ez milyen hozzáadott érté-
ket képviselne.

Az ESB-alapok támogatásával olyan nemzeti, regionális, 
transznacionális szintű, illetve határokon átívelő pénzügyi  
eszközök finanszírozhatók, amelyeket vagy az irányító ható-
ság kezel, vagy a saját felelősségi körébe tartoznak. Emellett 

felhasználhatók olyan, az EU szintjén létrehozott pénzügyi 
eszközökhöz is, amelyeket a Bizottság kezel. Konkrét rendel-
kezések szerepelnek az ESB-alapokat az EU költségvetésének 
egyéb forrásaival, illetve az EBB/EBA forrásaival együttesen 
felhasználó, a kkv-knak szóló banki hitelezést ösztönző pénz-
ügyi eszközök megvalósítására vonatkozóan.

Zöld Európa

A kohéziós politika tematikus céljai közül három a fenntart-
ható növekedést célozza: az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasági modellre való áttérés támogatása; a klímaválto-
záshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés 
elősegítése; a környezet védelme és a nagyobb hatékonyságú 
erőforrás-felhasználás. Mindez tükröződik több tagállam part-
nerségi megállapodásaiban is, ahol az energia, a klímaválto-
zás és a környezetvédelem kérdései jól integrálódnak az 
általános gazdasági növekedési stratégiába és a fejlesztési 
igények felmérésébe. 

Sokan fektetnek külön súlyt az energiahatékonyságra, illetve 
a megújuló energiára. Egyes tagállamok az „intelligens” 
és a „környezetbarát növekedés” céljait egyesítették úgy, 
hogy a környezetvédelem, az energia és a klímaváltozás kér-
déseit integrálták az intelligens specializáció megközelíté-
seibe. Sok esetben azonban a fenntartható fejlődés általános 
érvényesítése nem eléggé kerül előtérbe, hiányoznak az 
olyan gyakorlati elemek, amelyek ténylegesen és általános 
jelleggel biztosítják a klímaváltozási, energiagazdálkodási 
és környezetvédelmi szempontok megvalósulását.

A közlekedés területén szinte az összes tagállam mostanára 
egyértelműen úgy tekinti, hogy az új rendelettel meghatáro-
zott, stratégiaibb jellegű megközelítés pozitív lépést jelent. 
Ugyanakkor alapvető fontosságú, hogy hiteles nemzeti közle-
kedési stratégiákat alakítsanak ki olyan átlátható koordinációs 
mechanizmusok kíséretében, amelyek a transzeurópai szállítási 
hálózatok (TEN-T) keretében ösztönzik a szinergiákat az Euró-
pai Összekapcsolási Eszközzel, és elkerülik a csábítást, hogy 
olyan kisebb, elszigetelt projektekre fordítsanak forrásokat, 
amelyekkel csak csekély hatás érhető el, például helyi utakra.

„  Határozottan hiszem, hogy egy 
program többet jelent, mint csupán 
az egyes projektek összességét. Az 
egyes régiók esetében egy program-
nak határozott fejlesztési jövőképet 
kell elővezetnie az elkövetkező 
évekre vonatkozóan. A projektek-
nek ezt a jövőképet kell követniük.”

        JOHANNES HAHN UNIÓS BIZTOS
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Beruházás az emberekbe

Az Európai Szociális Alap most első alkalommal egy garantált 
minimális hányadot kap a kohéziós politika általános kiadá-
sokból. Mindenképpen gondoskodni kell róla, hogy nemzeti 
szinten betartsák az alapból a társadalmi befogadás tema-
tikus céljára előirányzott 20 %-os hányadot.

Már most is látható, hogy a legtöbb tagállamban komolyan 
koncentrálnak az inkluzív növekedés tematikus céljaira. Van 
egy világos logika a foglalkoztatás szintjének fokozását célzó 
beruházások szempontjából, különösen a fiatalok, a nők és 
az idősebb munkavállalók esetében, hogy a szegénység 
csökkentése az aktív inklúzió segítségével legyen csökkent-
hető, elérhetők legyenek az oktatási célok, és megvalósuljon 
a befektetés az élethosszig tartó tanulásba. 

Emellett bizonyos területeken – ilyen például az egészség-
ügy – a tagállamok által kezelendő egyik fő kihívás, hogy az 
infrastruktúra beruházási igényeit feltérképezzék. Ennek 
a szegénység csökkentését jelentő cél megvalósulásához  
is hozzá kellene járulnia az egészségügyi szolgáltatások  
hozzáférhetőbbé tételével.

A romák és az egyéb perifériára szorult közösségek támo-
gatása általános politikai prioritás. Éppen ezért fontos, hogy 
a partnerségi megállapodások meghatározzák, hogy a meg-
felelő ESB-alapok hogyan járulnak majd hozzá a romák 
integrációjához kapcsolódó négy cél (oktatás, foglalkozta-
tás, egészségügy és lakhatás) megvalósulásához – integrált 
módon, akár a fő cselekvéseken keresztül, akár a finanszí-
rozás explicit, de nem kizárólagos célzottsága útján. 

Nagyobb összpontosítás  
az eredményekre

Az eredménycentrikusság lényege, hogy az ERFA, az ESZA 
és a Kohéziós Alap operatív programjaiban világos célokat 
kell meghatározni. Ez számos program esetében valóban 
komoly változást jelent. 

Az operatív programokhoz eddig korlátozott számban beér-
kezett tervezetek azt mutatják, hogy nehéz jól meghatározott 
célokat megfogalmazni. Egyes programokban nem világos, 
hogy a beruházások – különösen a szociális infrastruktúra, 
a közlekedés és a turizmus területén – hogyan fognak hoz-
zájárulni a program célkitűzéseinek teljesüléséhez. Ugyanak-
kor a programhatóságok és a Bizottság közötti informális 
egyeztetések általában konstruktívak voltak, és a programok 
második verziói már jelentős előrelépéseket hoztak. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az eredmény-
centrikusság követelménye minden jellegű programnál lehet-
séges, még azoknál is, amelyek kontextusuk és pénzügyi 
volumenük szempontjából nagymértékben eltérőek.

A teljesítmény-keretrendszer egy másik új elem. Teljesít-
mény-keretrendszert csak akkor lehet megalkotni, amikor már 
kezd világossá válni egy program beavatkozási logikája, 

pénzügyi struktúrája, illetve az egyes prioritásokhoz kapcso-
lódó kimenetei. Más szóval a teljesítmény-keretrendszereket 
minden programnál a tervezési folyamat viszonylag késő fázi-
sában lehet csak kialakítani. 

A teljesítmény-keretrendszerek szempontjából az jelenti a fő 
kihívást, hogy megfelelően ambiciózus számszerűsített célok 
legyenek megállapítva a mutatókhoz. 

Ütemterv

A 2013. december 20-án elfogadott, úgynevezett „európai 
forrásokról szóló közös előírásokat tartalmazó rendelet” egy 
ütemtervet határoz meg a partnerségi megállapodások és 
operatív programok benyújtásához és elfogadásához.

Minden tagállamnak a rendelet hatályba lépését követő 
4 hónapon belül be kell nyújtania a Bizottsághoz partnerségi 
megállapodását. A Bizottság a partnerségi megállapodás 

„  Most kell elkezdenünk a beruházásokat,  
és minden tőlünk telhetőt el kell követ-
nünk, hogy elkerüljük a programok indu-
lásának késedelmét. De a programoknak 
minőségieknek kell lenniük, és határozott 
fejlesztési jövőképet kell megjeleníteniük. 
A Bizottság a minőséget nem fogja  
feláldozni a gyorsaság érdekében.”

        JOHANNES HAHN UNIÓS BIZTOS

„Tudásgyakorlat-labor” projekt – célja az oktatásra 
és a munkára vonatkozó elméletek, eszközök  
és gyakorlati modellek kidolgozása (Finnország).
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benyújtásának napját követő 3 hónapon belül megteszi ész-
revételeit, és a benyújtástól számított legfeljebb 4 hónapon 
belül elfogadja a megállapodást, amennyiben a tagállam 
megfelelő módon figyelembe vette a Bizottság által tett 
észrevételeket. Ez azt jelenti, hogy általános szabályként 
a partnerségi megállapodásokat 2014 augusztusának 
végére lehet elfogadni. 

Az operatív programokat a tagállamoknak a partnerségi 
megállapodás benyújtását követően legkésőbb 3 hónapon 
belül kell beterjeszteniük. A Bizottság az operatív program 
benyújtását követő 3 hónapon belül megteszi észrevételeit, 
és az operatív programot a benyújtást követő 6 hónapon 
belül elfogadja, amennyiben a tagállam megfelelő módon 
figyelembe vette a Bizottság észrevételeit. Így általános sza-
bályként az operatív programokat legkésőbb 2015 január-
jának végére lehet elfogadni. 

A Bizottság továbbra is szorosan együttműködik a tagálla-
mokkal annak érdekében, hogy még a jelenlegi Bizottság 
mandátuma alatt minél több partnerségi megállapodást és 
operatív programot lehessen elfogadni, és ezzel biztosítható 
legyen a beruházások tempós folyamata.

FELHATALMAZÁSON 
ALAPULÓ JOGI AKTUSOK ÉS 
VÉGREHAJTÁSI AKTUSOK

A Lisszaboni Szerződés új rendszert vezetett be, 
amelynek értelmében a Bizottság korlátozott hatás-
kört kapott arra, hogy a jogszabályokban kisebb 
módosításokat hajtson végre, amennyiben ezek a vál-
toztatások nem érintik a Parlament és a Tanács által 
meghozott „központi” szabályozást. Ezek az úgyne-
vezett „felhatalmazáson alapuló jogi aktusok”, illetve 
„végrehajtási aktusok”. A Bizottság úgy tervezte, hogy 
a teljes kohéziós politikai csomag jogosítványait öt 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban csoportosítja, 
és ezekből hármat még az előtt közzétesz, hogy meg-
kezdődne az Európai Parlament választások miatti 
ülésszünete (március 14-e, a megfelelő intézmény-
közi megállapodás értelmében). Az egyik ilyen felha-
talmazáson alapuló jogi aktus az úgynevezett 
„európai magatartási kódex”.

„Az európai magatartási kódex – 
a tervezés és a források 
felhasználásának megerősített 
partnerségi megközelítése”

A kódex egy sor általános normát határoz meg, amelyek-
kel jobbá tehető a partnerekkel a konzultáció, a részvétel 
és a párbeszéd az európai strukturális és beruházási ala-
pokból finanszírozott projektek tervezése, megvalósítása, 
monitorozása és kiértékelése során. 

A tagállamoknak meg kell erősíteniük az együttműkö-
dést az ESB-alapok felhasználásáért felelős hatóságaik, 
illetve a projektpartnerek – például a regionális, helyi, 
városi és egyéb állami hatóságok, szakszervezetek, 
munkáltatók, civilszervezetek és a társadalmi befoga-
dást, a nemek egyenlőségét és a diszkriminációmen-
tességet elősegítő egyéb testületek – között. 

Ezeket a szabályokat minden tagállamnak be kell tar-
tania a Bizottság számára a 2014-2020-as időszakra 
vonatkozóan javasolt finanszírozási programok végle-
gesítése során.

A magatartási kódex csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Bizottság általi elfogadását (január 7.) követő 
két hónapon belül nem támaszt kifogást a Tanács vagy 
az Európai Parlament.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/
index_hu.cfm
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