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A (potenciális) tagjelölt országok felkészítése a jövőre

Rendkívül fontos számunkra, hogy sikerüljön szoros kapcsolatot 
kialakítanunk az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országokkal. 
Az előcsatlakozási támogatási eszköz  (IPA) egy új segítség a tagjelölt 
és potenciális tagjelölt országok számára az Unió működésének 
jobb megértéséhez, valamint a tagságra való felkészülés során a 
nemzeti politikák, szabályok és szabályozás adaptálására irányuló 
erőfeszítéseik támogatásához. 

Az IPA egyetlen közös keretben fogja össze az uniós programokat és 
az előcsatlakozási pénzügyi eszközöket, és nagyobb rugalmasságot 
biztosít a kedvezményezett országoknak a segítség igényeik szerinti 
kihasználásában, miközben összehangoltabb együttműködést tesz 
lehetővé az érdekeltekkel, tagállamokkal és a nemzetközi pénzügyi 
szervezetekkel.   

A Panorama mostani számában az IPA két olyan alkotóeleme áll a 
középpontban, melyek a Regionális Politikai Főigazgatóság keze-
lésében vannak: határokon átnyúló együttműködés és regionális 
fejlesztés. Az első célja a jelenlegi EU-tagállamok és a tagjelölt/
potenciális tagjelölt országok közötti határok két oldalán működő hatóságok közötti együttműködés 
elősegítése. Az utóbbi  feladatai közé olyan területekre irányuló befektetések támogatása tartozik, mint 
az infrastruktúrafejlesztés – ugyanolyan módon, ahogy az Unión belüli régiók részesülnek az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap támogatásából. Az előcsatlakozási támogatás tervezése 
és végrehajtása immár meggondoltabb stratégia szerint zajlik és több éves időtartamra szól, minek 
köszönhetően folyamatos, kiszámítható finanszírozásban részesülnek a kulcsfontosságú beruházási 
projektek. Az IPA lehetővé teszi a kedvezményezett országok számára, hogy megismerjék, miként 
valósulnak meg a hasonló programok az Unión belül, így mire teljes jogú tagokká válnak, hatékonyan 
ki tudják használni az EU kohéziós politikájában rejlő lehetőségeket.

Az Inforegio Panorama magazin legújabb számában azt igyekszünk körüljárni, hogy a kedvezményezett 
országok hogyan szervezik és hajtják végre az IPA, illetve annak elődje, az ISPA által finanszírozott 
projekteket. Meggyőződésem szerint az – egyrészt maguknak az országoknak a képviselői, másrészt 
a Bizottság képviselőinek szemszögéből bemutatott –  tapasztalatokból mind a jelenlegi tagállamok, 
mind az Unió majdani tagországai rengeteget tanulhatnak.
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