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A projektektől a programokig
1 9 8 9 – 1 9 9 3

A  R E F O R M H O Z  V E Z E T Ő  Ú T

Görögország 1981-es, valamint Portugália és 
Spanyolország 1986-os csatlakozása után je-
lentősen megnövekedtek a regionális egyen-
lőtlenségek az akkor 12 tagállamból álló 
Európai Közösségben. A csatlakozás előtt nyolc 
európaiból egynek volt a közösségi átlag 30%-a 
alatt az éves jövedelme, ez az arány az 1986-os 
csatlakozás után ötből egy lett.

A költségvetési válság miatt, továbbá a belső 
piac kialakítása és a gazdasági és társadalmi 
kohézió erősítése érdekében a Bizottság javas-
latokat nyújtott be a Parlamentnek és a Tanács-
nak a Közösség pénzügyi rendszerének megre-
formálására. A Bizottság az 1987. február 15-i 
keltű, „Making a success of the Single Act: a 
new frontier for Europe” (Az Egységes Okmány 
sikerre vitele: Európa új határa) című közlemé-

nyében (amit később „Delors I. csomag”-ként 
emlegettek) szabályokat javasolt a költségve-
tési fegyelem és eljárás javítására. A javaslat 
új intézményközi megállapodást tartalmazott, 
amelyben a Parlament, a Tanács és a Bizottság 
többéves pénzügyi tervben és költségvetési 
prioritásokban állapodik meg. Az Európai Ta-
nács 1988. február 11–12-i brüsszeli ülése dön-
téseinek fényében a három intézmény 1988. 
június 29-én intézményközi megállapodást 
kötött, amely első alkalommal tartalmazott öt-
éves pénzügyi tervet az 1988-tól 1992-ig tartó 
időszakra. 

A Bizottság már 1985-ben „Fehér könyv”-et² 
nyújtott be a Tanácsnak arról, hogy a közös pi-
acot 1992-re ki kell építeni. Ezt követően járult 
hozzá a vitához a Tommaso Padoa-Schioppa 
valamint Paolo Cecchini olasz közgazdász ál-
tal készített két jelentés³ arról, hogyan való-

1985 1986 1988

Spanyolország és Portugália csatlakozása London – Európai Tanács

1986. december 5-én és 6-án az Európai Tanács 

Londonban megállapodott az Egységes Európai 

Okmányról.

Brüsszel – Európai Tanács

1988. március 11-én és 12-én az Európai Tanács 

Brüsszelben megállapodott az első többéves közös-

ségi költségvetésről az 1989 és 1993 közötti évekre; 

ezt gyakran „Delors I. csomag”-ként is emlegetik.

Jóllehet a regionális kiegyensúlyozatlanságot érintő közösségi politikák eredete a Római Szerződésre nyúlik vissza, az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap csak 1975-ben jött létre. Az első években működése tisztán nemzeti volt, és előre meghatározott projekteket fi nanszírozott a 

tagállamokban úgy, hogy csekély volt az európai vagy az államinál alacsonyabb szintű befolyás. Hasonlóképpen alkalmazták a meglévő 

projektek kiválasztásának és refi nanszírozásának éves rendszerét az egyéb, területi hatású közösségi alapok – például az Európai Szociális Alap és 

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap.  Emiatt az 1980-as évek elején napirendre került a közösségi eszközök „hatékonysága”, 

és számos kísérleti programban próbálták integrálni őket.  Az 1986-os év fő eseményei – nevezetesen az Egységes Európai Okmány, Görögország, 

Spanyolország és Portugália csatlakozása, valamint az egységes piac programjának elfogadása – lendületet adtak egy sokkal hitelesebb, „európai” 

kohéziós politikához. 1988 márciusában az Európai Tanács Brüsszelben úgy döntött, hogy 64 milliárd ECU-t¹ oszt fel a Strukturális Alapok között, 

ami az 1989–93 közötti időszakban az éves források megduplázódását jelentette. 1988. június 24-én a Tanács elfogadta az első rendeletet, 

amely a Strukturális Alapokat a kohéziós politika ernyője alatt integrálta. Ez a mérföldkőnek számító reform olyan alapvető elveket vezetett be, 

mint a legszegényebb és legelmaradottabb régiókra való összpontosítás, a többéves programok készítése, a beruházások stratégiai orientálása 

és a regionális és helyi partnerek bevonása. 
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sítható meg a további piaci integráció. Míg a 
Cecchini-jelentés úgy becsülte, hogy a „nem-
Európa költsége”, azaz az egységes piac létre-
hozásának elmaradásából származó gazdasági 
veszteség a GDP 4,25%-a és 6,5%-a közé esik, 
a Padoa-Schioppa-jelentés „a piaci liberalizá-
ció folyamatával járó súlyosbodó egyensúly-
zavarok komoly veszélyét” jósolta, és „meg-
felelő kapcsolódó intézkedéseket” javasolt „a 
strukturálisan gyenge régiók és országok al-
kalmazkodásának felgyorsításához”. A „Delors 
I. csomag”, amelyet az Európai Tanács végül 
1998 márciusában fogadott el, utat engedett 
egy ambiciózus „1992”-es programnak, amely 
magában foglalta a közös mezőgazdasági 
politika reformját, és erősítette a Közösség in-
tézkedéseit a kohéziós politika, a tudomány, a 
technológia, a környezetvédelem és a szállítási 
politika területén.

A legfontosabb költségvetési változás a három 
Strukturális Alap javára történt, és az erőfor-
rások jelentős növekedéséhez vezetett. Míg az 
éves kifi zetések az 1988-as 6,4 milliárd ECU-ről 
1993-ban 20,5 milliárd ECU-re emelkedtek⁴, re-
latív részesedésük az EU költségvetéséből 16%-
ról közel 31%-ra ugrott. Ez együtt ment végbe 
azzal, hogy radikálisan átalakították az alapok 
kezelésének módszerét. Az Európai Szociális 
Alap (ESZA) 1958 óta, az Európai Mezőgaz-
dasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) 
1962 óta, és az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA) 1975 óta olyan projekt-refi nanszí-
rozási rendszert alakított ki – a vonatkozó ren-
deletekben meghatározott éves költségvetési 
eljárásnak és nemzeti kvótáknak megfelelően 
–, amelyben a projekteket a tagállamok válasz-
tották ki és vezették be. 

Ennek a „juste retour” rendszernek a felváltásá-
ra a Bizottság autonómabb módon és kísérle-
ti alapon zajló regionális projekteket kezdett 
kidolgozni és fi nanszírozni, és ez lett a kohé-

Olaszország 1985–1995 1989–1995

Infrastruktúra-fejlesztés Jacques Delors

Jacques Delors, az Európai Bizottság elnöke 

1985 és 1995 között.

Bruce Millan

Bruce Millan, a regionális politika és a Régiók 

Bizottságával folytatott kapcsolatok európai 

biztosa 1989 és 1995 között.

„Európa a verseny és az együttműködés 
közötti egyensúly megteremtésében 
látja jövőjét, közösen próbálva meg 
kormányozni azoknak a férfiaknak 
és nőknek a sorsát, akik itt élnek. 
Vajon könnyű megoldani ezt? 
Nem. A piac hatalmas erőt képvisel. 
Ha szabad folyást engednénk 
a dolgoknak, akkor az ipar északra 
koncentrálódna, a pihenés és szabadidős 
tevékenységek pedig délre. A piaci erők 
azonban – bármennyire jelentősnek 
tűnnek is – nem mindig ugyanabba 
az irányba hatnak. Az emberi erőfeszítések 
és politikai törekvések célja az, hogy 
megpróbáljon kiegyensúlyozott területet 
létrehozni.” 

Jacques Delors, 1989
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ziós politika bevezetési módszerének mintája. 
A kivételek közé tartozott az ERFA, az ESZA és az 
EMOGA-orientáció kiadásainak koordinációja, 
és 1979-ben kezdődött kisebb kísérleti projek-
tekkel Nápolyban és Belfastban, majd pár év-
vel később a dél-franciaországi Lozer megyé-
ben. Az 1980-as évek elején a Közösség egyéb 
részeiben az integrált fejlesztési műveleteken 
(IDO) keresztül a regionális tervezés integrált 
megközelítésére összpontosító kiterjedtebb 
kísérleti projekteket indítottak. Európai szin-
ten fi nanszírozott nagyobb kísérleti progra-
mok voltak az integrált mediterrán programok 
(IMP), amelyeket 1986-ban allokáltak Görög-
országra, Olaszországra és Franciaországra. 
Ezt a fejlődést a város- és vidékfejlesztési po-
litikában és tanulmányokban bekövetkezett 
paradigmaváltás támasztotta alá, amely sokkal 
integráltabb, alulról kiinduló megközelítést 
javasolt, előnyben részesítve a „puha” eszközö-
ket a fi zikai, azaz a pusztán a vállalkozásokba 
és az infrastruktúrába történő befektetésekre 
való összpontosítással szemben. 

A  K O H É Z I Ó S  P O L I T I K A 
1 9 8 9  É S  1 9 9 3  K Ö Z Ö T T

Az 1988-as reform számos elvet vezetett be 
a kohéziós politikában, és annak eszközeit, 
amelyek azóta is a politika „mode d'emploi”-i 
(alkalmazási módszerei) maradtak. Ezek az 
elvek a következők: 

>  Összpontosítás korlátozott számú célra, a leg-
kevésbé fejlett régiók középpontba állításával;

>  Elemzésen, stratégiai tervezésen és értékelé-
sen alapuló többéves programok;

>  Kiegészítő jelleg, ami biztosítja, hogy a tagál-
lamok nem a nemzeti kiadásokat helyettesí-
tik EU-pénzekkel;

>  Partnerség a nemzeti, a nemzeti szint alat-
ti és az uniós szereplők (köztük társadalmi 
partnerek és civil szervezetek) részvételével 
zajló programok megtervezésében és meg-
valósításában a művelet tulajdoni viszonyai-
nak és átláthatóságának biztosításával.  

Öt, prioritást élvező célkitűzésben állapodtak 
meg 1988-ban: 

>  1. célkitűzés: a fejlődésben lemaradt régiók 
fejlődésének és strukturális átalakításának 
elősegítése;

>  2. célkitűzés: az ipari hanyatlás által súlyo-
san érintett régiók átalakítása;

>  3. célkitűzés: a tartós munkanélküliség elle-
ni küzdelem;

>  4. célkitűzés: a fi atalok foglalkoztatási integ-
rációjának megkönnyítése;

>  5. célkitűzés: (a) a mezőgazdasági struktú-
rák átalakításának felgyorsítása és (b) a vidé-
ki területek fejlődésének előmozdítása.

A lakosság 25%-ára, vagyis mintegy 86,2 
millió lakosra kiterjedő, az ERFA, az ESZA és 
az EMOGA által az 1. célkitűzés keretében 
nyújtott támogatás összesen 43,8 milliárd 
ECU-t tett ki (a teljes finanszírozás 64%-át). 
A támogatásokból legnagyobb mértékben 
Spanyolország részesült 10,2 milliárd ECU-
val, ahol a lakosság 57,7%-a lakott az 1. 
célkitűzés szerinti régiókban; utána követ-
kezett Olaszország (8,5 milliárd ECU, a lakos-
ság 36,4%-a), Portugália (8,45 milliárd ECU; 
100%), Görögország (7,5 milliárd ECU; 100%) 
és Írország (4,46 milliárd ECU; 100%). Kisebb 
összegeket osztottak ki Németországnak az 
1. célkitűzés által érintett kelet-német tar-
tományok (Länder) részére 1990-től kezdő-
dően, Franciaországnak Korzika és a francia 
tengerentúli megyék számára, továbbá az 

Görögország Írország Hollandia

Infrastruktúrafejlesztés, Görögország

Új, határon átnyúló út építése Görögország 

és Bulgária között (Drama, Görögország).

Vasutak fejlesztése, Írország

Pályafejlesztés a dublini elővárosi vonathálózat 

bővítéséhez (Írország).

A vízvédelem javítása
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Egyesült Királyságnak Észak-Írország részére. 
Az 1. célkitűzés befektetéseinek 35,2%-a tör-
tént az infrastruktúrába, nevezetesen a szállí-
tás és a környezetvédelem területén, 33,6%-
a termelő beruházásokba mint közvetlen 
és közvetett támogatás vállalkozásoknak, 
és 29,6%-a emberi erőforrásokba.

A lakosság 16,6%-a, vagyis mintegy 57,3 mil-
lió fő lakott a 2. célkitűzés területén, és ré-
szesedett az ERFA és az ESZA által biztosított 
6,1 milliárd ECU-ből (a teljes összeg 9%-a). 
A legnagyobb kedvezményezett az Egyesült 
Királyság (2 milliárd ECU; a lakosság 35,5%-a) 
volt, utána következett Spanyolország 
(1,5 milliárd ECU; 22,2%) és Franciaország 
(1,2 milliárd ECU; 18,3%). Görögország, Íror-
szág és Portugália kivételével az összes töb-
bi tagállam részesedett kisebb mértékben a 
2. célkitűzés által biztosított támogatásokból. 
A teljes befektetésből 55,1%-ot fordítottak 
produktív környezetvédelemre, elsősorban 
kis- és közepes méretű vállalkozásokat támo-
gatva, 23,9%-ot a fi zikai regenerációra és a 
környezetre, gyakran a korábban ipari célokra 
használt területek esetében, és 20,9%-ot em-
beri erőforrásokra. 

Az aktív munkaerő-piaci politikák célcsoport-
jaira fókuszáló 3. és 4. célkitűzés programjai 
nem földrajzi régiókra koncentrálódtak, ehe-
lyett nemzeti szinten állapították meg őket. 
A két célkitűzésre összesen 6,67 milliárd ECU-t 
osztottak szét (a teljes összeg 10%-át), és ezt 
kizárólag az ESZA biztosította. A támogatás-
ból legnagyobb mértékben az Egyesült Ki-
rályság (1,5 milliárd ECU) részesedett; utána 
következett Franciaország (1,44 milliárd ECU) 
és Németország (1,05 milliárd ECU). Az összes 
többi ország kisebb összegeket kapott, kivéve 
Görögországot, Írországot és Portugáliát, ame-
lyek esetében az ESZA kifi zetéseket az 1. célki-
tűzés keretében integrálták.

Egyesült Királyság Portugália Spanyolország

Küzdelem a munkanélküliség ellen Autópálya-beruházások, Portugália

Új autópálya köti össze Portót és Valença do Minhót 

a galíciai határon (Portugália).

Hídépítés, Spanyolország

Híd a Bidasoa folyó fölött (Navarra, Spanyolország).

„Az Egységes Európai Okmány 
jelentősen javítja az intézményrendszert, 
és új célokat tűz a Közösség elé, 
nevezetesen azt, hogy a belső piacot 
1992-re ki kell építeni, és erősíteni 
kell a gazdasági és társadalmi kohéziót. 
Ennek a két célnak a megvalósítása 
választ ad a most csatlakozó országok 
reményeire és igényeire is, amelyek 
jogosan várják, hogy a Közösségben 
való részvételük – saját erőfeszítéseik 
és a partnerektől kapott támogatás 
révén – megalapozza a fejlődésüket és 
hozzájárul életszínvonaluk javulásához.” 

Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Egységes Okmány sikerre vitele: 
Európa új határa, COM(87) 100 fi nal, 1987. február 15.
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Végezetül: az 5. célkitűzés összege 6,3 milli-
árd ECU volt (a teljes összeg 9,2%-a), és a leg-
nagyobb kedvezményezettek Franciaország 
(2,3 milliárd ECU), Németország (1,4 milliárd 
ECU) és Olaszország (0,96 milliárd ECU) volt. 
Míg az 5a. célkitűzés keretében tett intézke-
déseknek nem volt általános földrajzi koncent-
rációja, az 5b. célkitűzés 17,6 millió lakosra, 
vagyis a teljes lakosság 5%-át jelentő vidéki te-
rületekre összpontosult. Míg az 5a. célkitűzés 
kiadásai a termelő beruházásokat célozták, az 
5b. célkitűzés keretében folyósított fi nanszíro-
zás a vidéki területeken új gazdasági tevékeny-
ségekre (47,2%), az infrastruktúrára és emberi 
erőforrásokra (20-20%), továbbá a környezet-
védelemre (12,1%) állt rendelkezésre.

A Bizottság a célkitűzések keretében kialakí-
tott nemzeti és regionális programokon kívül 
egyes régiók vagy szektorok specifi kus prob-
lémáinak kezelésére összesen 16 közösségi 
kezdeményezést indított el 5,3 milliárd ECU 
értékben (a teljes összeg 7,8%-a). A mintegy 
1,1 milliárd ECU-val gazdálkodó „Interreg” kez-
deményezés a szomszédos régiók határokon 
átnyúló együttműködését támogatta, míg az 
„Euroform”, a „Now” és a „Horizon” (764 millió 
ECU) a szakképzés és a munkahelyteremtés 
területén fi nanszírozott projekteket. A „Leader” 
(455 millió ECU) helyi és vidékfejlesztési pro-
jekteket fi nanszírozott, további kezdeménye-
zések pedig az ipari területek rekonstrukcióját 
(Resider, Rechar, Retex, Renaval, Konver; össze-
sen: 1,1 milliárd ECU összegben), a legszélsőbb 
régiókat (Regis; 181 millió ECU) vagy olyan 
témákat vettek célba, mint a környezetvéde-
lem, az energetika, az informatika és a kutatás 
(Envireg, Regen, Prisma, Telematique, Stride; 
összesen: 1,6 milliárd ECU).  A technikai se-
gítségnyújtás keretében a Bizottság kísérleti 
projekteket, hálózatokat és tanulmányokat is 
útnak indított, továbbá különböző eszközök-

kel támogatta a kis- és középvállalkozásokat 
– ilyen volt pl. a „Business Innovation Centres” 
(Üzleti Innovációs Központok). 

I R Á N Y Í T Á S  É S  S Z A B Á L Y O Z Á S

1989 és 1993 között a Strukturális Alapok irá-
nyítására öt tanácsi rendelet vonatkozott, 
amelyek biztosították a hatékonyságot és a ko-
ordinációt, a végrehajtási és az általános ren-
delkezéseket, továbbá mindhárom alap meg-
valósítását. A koordinációs rendeletet 1988. 
június 24-én fogadták el, a többi négy tanácsi 
döntést pedig 1988. december 19-én. Vala-
mennyi 1989. január 1-jén lépett hatályba. 

A koordinációs rendelet⁵ meghatározta a fent 
ismetetett célokat és elveket, az alapok felada-
tait, a különböző támogatási formákat, ame-
lyek közül a legfontosabbak az „operatív prog-
ramok” voltak, a tagállamok kötelezettségét 
arra, hogy minden egyes célkitűzéssel kapcso-
latban konkrét „regionális fejlesztési terveket” 
(az 1., a 2. és az 5b. célkitűzéssel kapcsolatban) 
vagy „nemzeti terveket” (a 3. és 4. célkitűzéssel 
összefüggésben) vezetnek be. Ezt követően a 
Bizottság elfogadta a közösségi támogatási ke-
reteket (KTK-kat). A koordinációs rendelet ezen 
túlmenően rögzítette, hogy a társfi nanszírozás 
az 1. célkitűzéssel kapcsolatos támogatásoknál 
75%-ig terjed, a többi célkitűzés esetében pe-
dig 50%-ig. 

A végrehajtási rendelet⁶ meghatározta a tervek 
és a KTK-k tartalmát, azokat a fő projekteket, 
amelyekhez a Bizottság döntése szükséges, és 
rögzítette a hozzájárulások rendszerét, a tá-
mogatások fi zetését és a pénzügyi ellenőrzést. 
A közös szabályok lefektették a támogatások-
ra vonatkozó ellenőrzés, értékelés, jelentés és 
nyilvánosság szabályait. 

Spanyolország és Portugália Luxemburg Írország

Spanyol-portugál régióközi projekt

A Guadiana folyó feletti híd összeköti 

Spanyolországot és Portugáliát.

Közúti jelzések tökéletesítése a határon

A kamionok zűrzavaros átkelésének megszüntetése 

Belgium, Franciaország és Luxemburg határán 

(régióközi).

A város megfi atalítása

A Temple Bar terület renoválása (Dublin, Írország). 
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A három végrehajtási rendelet⁷, amelyeket az 
ERFA-ra, az ESZA-ra és az EMOGA orientációs 
részlegére vonatkozóan adtak ki, további infor-
mációkat tartalmazott a tervek és a programok 
tartalmával, az alkalmassággal és a technikai 
segítségnyújtással kapcsolatosan. 

Ez lényeges változást jelentett – ahhoz az álla-
pothoz képest, amikor a tagállamok választot-
ták ki évente a projekteket, amelyeket azután 
az Európai Bizottság elfogadott – a régiók, a 
tagállamok és az Európai Bizottság közötti 
széles körű partnerségen alapuló, sokkal in-
kább stratégiai megközelítés és a többéves 
programok irányába. Az érintett résztvevők 
számára új kihívás volt a tervekről (elemzés), 
a közösségi támogatási keretekről (a támoga-
tás koordinációja) és az operatív programokról 
(végrehajtás) való döntés. Mindegyik szinten 

első alkalommal kellett kialakítani az eljárá-
sokat a pénzügyi irányításra, a felügyeletre és 
az ellenőrzésre. Ezenkívül szükségessé vált a 
kommunikáció a különböző hagyományokkal 
rendelkező politikák és az eszközök között a 
folyamatok minden szakaszában. Nem megle-
pő, hogy az operatív programok első generáci-
óját csak 1990-ben fogadták el, és hogy emiatt 
a végrehajtása is késedelmet szenvedett. 

Mindazonáltal az EU, a nemzeti és a régiós 
szint szereplőinek új osztálya, továbbá a köz-
igazgatáson kívüli partnerek elkezdtek tanulni, 
kapacitásokat kiépíteni és új módszereket és 
partnerségeket felkutatni a regionális és helyi 
fejlesztés érdekében.

Alapvető tények és számadatok 
>  A Strukturális Alapok teljes költségvetése: 69 milliárd 

ECU, ami az EU költségvetésének 25%-át, illetve az EU teljes 
GDP-jének 0,3%-át képviseli.

 >  ebből az 1. célkitűzés régióira szánt összeg: 64%.
 >  az 1. célkitűzés régióinak lakossága: 86,2 millió 

(a teljes lakosság 25%-a⁸).
>  A támogatásból a legnagyobb mértékben részesülő 

országok: Spanyolország (14,2 milliárd ECU), Olaszország 
(11,4 milliárd ECU), Portugália (9,2 milliárd ECU), Görögor-
szág (8,2 milliárd ECU).

Eredmények:
>  Az 1. célkitűzés régiói az EU átlagához képest 3 százalék-

ponttal csökkentették az egy főre jutó GDP-ben a lemara-
dásukat. 

>  A Strukturális Alapok révén 600 000 munkahelyet terem-
tettek Görögországban, Írországban, Portugáliában és Spa-
nyolországban, és az egy főre jutó GDP átlaga ezekben az 
országokban a Közösség átlagának 68,3%-áról 74,5%-ára 
emelkedett.

>  917 000 személyt képeztek az ESZA keretében.
>  470 000 kis- és középvállalkozás kapott támogatást a 2. cél-

kitűzésben.

További részletek a – magyar nyelvre még nem lefordított – 
„Evaluation” oldalakon találhatóak, az alábbi honlapon: 
http://ec.europa.eu/regional_policy

Portugália Olaszország Franciaország

A környezet védelme

Az Envireg alapok igénybevételével stabilizálták 

a városi hulladéklerakókat Alcanenában, 

Lisszabonban és Vale do Tejóban (Portugália).

Munkahelyteremtés

Képzési és ipari bázis újjáépítése fi atalok számára 

(Cagliari, Szardínia, Olaszország). 

Befektetés kis- és középvállalkozásokba

Banánültetvény támogatása (Réunion, 

Franciaország).


