
A 2020 utáni korszerűsített és 
megújított kohéziós politikára 
irányuló javaslatok 
Noha az uniós gazdaság felfelé ível, a tagállamok közötti és azokon belüli tartós gazdasági és szociális 
különbségek kezelése céljából egyértelműen szükség van további beruházási erőfeszítésekre. Az Európai 
Bizottság május 2-án, az EU teljes költségvetésének majdnem 30%-át jelentő, 373 milliárd EUR értékű 
összeg elkülönítésére tett javaslatot a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló kohéziós politika számára. 
Május 29-én a Bizottság bemutatta a szakpolitikára vonatkozó módosított rendeletekre irányuló javaslatait. 

Öt beruházási szakpolitika
Az új kohéziós politika erőforrásait a 2014–2020 közötti időszak 11 tematikus célkitűzése helyett 
mostantól 5 olyan szakpolitikai célkitűzésre összpontosítja, amelyek tekintetében az EU a legin-
kább eredményes lehet:

Intelligensebb Európa, innováció, digitalizáció, gazdasági átalakulás, valamint a kis- és 
középvállalkozások támogatása révén;

Zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású Európa, a Párizsi Megállapodás végrehajtá-
sával, valamint az energiarendszer átalakításába, a megújuló energiaforrásokba és az 
éghajlatváltozással szembeni küzdelembe történő beruházásokkal;

Összekapcsoltabb Európa, stratégiai közlekedéssel és digitális hálózattal;

Szociálisabb Európa, a szociális jogok európai pillérének teljesítése, valamint a magas 
színvonalú foglalkoztatás, az oktatás, a készségek, a társadalmi befogadás és az egész-
ségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés támogatása révén;

A polgárokhoz közelebb álló Európa, a helyi irányítású fejlesztési stratégiák és a fenn-
tartható városi fejlődés EU-szerte történő támogatása által.
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ERŐTELJESEBB FÓKUSZ A 
VÁROSOKRA

A városok a növekedés és az innováció mozgatórugói – 
számos, a levegőszennyezéshez, a munkanélküliséghez 
és a társadalmi kirekesztéshez hasonló sürgető kihívással 
kell azonban szembenézniük.

A kohéziós politika városi dimenzióját ennélfogva meg 
kell erősíteni, erre szolgál az ERFA 6%-ának a fenn-
tartható városi fejlődésre való elkülönítése.

Ezen túlmenően a 2021–2027 közötti keret az európai 
városfejlesztési kezdeményezés létrehozásáról is 
gondoskodik, amely a városok közötti együttműködés, az 
innováció és az uniós városfejlesztési menetrend priori-
tásai – többek között a migránsok integrációja, a lakhatás, 
a levegőminőség, a városi szegénység és az energiaátál-
lás – területein történő kapacitásépítés új eszköze.

AZ INTERREGIONÁLIS ÉS 
A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐSEGÍTÉSE 

Az Interreg programok a 2021–2027 közötti időszakban 
továbbra is segítik a tagállamokat és a régiókat 
a közös kihívások kezelését célzó határokon átnyúló 
együttműködésben, mintegy 9,5 milliárd EUR értékű 
ERFA-támogatással.

A Bizottság ezen túlmenően egy új eszköz, a határokon 
átnyúló európai mechanizmus alkalmazására is javas-
latot tesz, amely lehetővé teszi valamely tagállam sza-
bályainak a szomszédos tagállamban történő önkéntes 
alkalmazását egy adott, időben korlátozott projekt vagy 
fellépés tekintetében. Ez a mechanizmus további, hatá-
rokon átnyúló infrastruktúra vagy egészségügyi létesít-
mény létrehozását segítheti elő.

A kohéziós politika új szabályai interregionális innovatív 
beruházások létrehozását javasolják, amelyek révén az 
intelligens szakosodásban kiemelkedő régiók a nagy 
adathalmazok, a biogazdaság, az erőforráshatékonyság 
és az összekapcsolt mobilitás területeihez hasonló prio-
ritási ágazatokban történő együttműködéshez több 
támogatásban részesülhetnek.

 
 
CÉLZOTT TÁMOGATÁS AZ EU 
LEGKÜLSŐ RÉGIÓ SZÁMÁRA 

A legkülső régiók – a legkülső régiókra vonatkozó, 2017. 
októberi stratégiával összhangban – több támogatásban 
részesülnek majd a kék növekedéshez, az űrtudományhoz 
és a megújuló energiaforrásokhoz hasonló kiemelkedő 
területeik fejlesztése céljából. Az ERFA-ból továbbra is 
több mint 1,6 milliárd EUR értékű kiegészítő uniós 
finanszírozást kapnak, emellett pedig a regionális térsé-
geiken belüli integráció elmélyítése, valamint a régióik 
közötti vagy a szomszédos országokkal történő együtt-
működés ösztönzése céljából egyedi támogatásban is 
részesülnek az új Interreg programok keretében.

A bizottsági javaslat értelmében az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (KA) beruházásai 
nagyrészt az első két prioritás köré csoportosulnak. A tag-
államok – az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 
függvényében – a két alap keretében kapott juttatásaik 
65–85%-át e két prioritásba ruházzák be.

A következő 
országoknak:

minimum % az 
„Intelligensebb 

Európa” 
célkitűzésre

minimum % a 
„ Zöldebb, alacsony 
szén-dioxid-kibo-
csátású Európa” 

célkitűzésre

75% alatti GNI 35% 30%

75-100% 
közötti GNI

45% 30%

100% fölötti 
GNI

60% 1. + 2. szakpolitikai 
célkitűzés min. 85%




