
Az Európai Unió Tanácsának 
első elnökségét várva Szlová-
kia pozitívan értékeli a kohé-
ziós politikának köszönhető 
haladást, és Unió-szerte a regi-
onális konvergenciára fog kon-
centrálni. A Panorama Ľubomír 
Vážnyval, a beruházásokért 
felelős miniszterelnök-helyet-
tessel beszélgetett.

▶Az Európai Bizottság 2014 júniusában fogadta el Szlová-
kiával közös partnerségi megállapodását. Milyen főbb elő-
relépések történtek azóta? 

A partnerségi megállapodás elfogadását a szlovák programok 
sikeres jóváhagyása követte, ami lehetővé tette a növekedést 
és munkahelyteremtést ösztönző intézkedések elindítását.

A szlovák program célkitűzései esetében fontos lépést jelen-
tett az uniós finanszírozásból származó támogatásokkal 
kapcsolatos jogszabályok elfogadása. A szlovák kormány 
jóváhagyta az ESB-alapok irányítási rendszerét, aminek 
célja annak biztosítása, hogy harmonizáltan alkalmazzák az 
uniós és a szlovák jogszabályokra épülő szabályokat az ESB-
alapokra vonatkozóan. A program ugyanakkor tükrözi a 2007–
2013-as programozási időszak végrehajtásával kapcsolatos 
tapasztalatokat, valamint az uniós források biztosítása terén 
jellemző növekvő átláthatósággal és a korrupció elleni küzde-
lemmel kapcsolatos követelményeket. Számos módszertani 
iránymutatást dolgoztunk ki annak érdekében, hogy meg-
könnyítsük az uniós források végrehajtását.

2014 októberében elfogadtuk az integrált infrastruktúrával, 
a környezetvédelemmel és a kutatással és innovációval fog-
lalkozó operatív programokat. Az elsőként elfogadott 10 tag-
állami operatív program között szerepelt ez a három is, ami 
jól jelzi Szlovákia sikerességét. 2014 végéig további szlovákiai 
operatív programok elfogadására került sor.

▶ SZLOVÁKIA  
KÉSZEN ÁLL AZ  
ELNÖKSÉGRE

▶Mik az operatív programokat érintő főbb változások 
a 2007–2013 közötti időszakhoz képest? Mennyire voltak 
fontosak az uniós kohéziós politika részét képező alapok 
az elmúlt 11 évben, Szlovákia csatlakozása óta?

A 2014–2020-as programozási időszak változásokat hozott, 
amelyek visszaköszönnek abban, hogy Szlovákia kevesebb 
programot irányít, figyelembe véve a koncentráltabb irányítás 
és a kohéziós politika és az Európa 2020 stratégiai célkitűzé-
seinek teljesítése közötti szorosabb tematikus összefonódás 
iránti igényt. A világos, mérhető célkitűzések az eredményekre 
és a végrehajtási keretre fektetik a hangsúlyt. Lehetőségünk 
van arra, hogy egyetlen operatív program finanszírozásához 
többféle alap forrásait vegyünk igénybe, és az ex ante fel-
tételeken alapuló rendszer is a rendelkezésünkre áll. A terü-
leti fejlesztés integrált megközelítése nagyobb szerephez fog 
jutni, és új elem az „elektronikus kohézió”, amelynek részeként 
a kommunikáció kizárólag elektronikus formában zajlik majd.

Szemmel látható, hogy a kohéziós politika fontos szerepet 
töltött be az elmúlt 11 évben, Szlovákia uniós csatlakozása 
óta. Minden régióban találhatunk pozitív példákat, ame-
lyek uniós finanszírozású projektek révén valósultak meg. 
Az is egyértelmű, hogy a kohéziós politika hatására enyhül-
tek a világválság hatásai a szlovák gazdaságban, különösen 
a munkaerőpiac területén. 
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▶INTERJÚ 



▶Milyen mértékben vesznek részt a helyi és regionális 
szervek a különböző operatív programok irányításában? 

A partnerségi elvet nemcsak a partnerségi megállapodás 
és az egyéni programok előkészítési folyamata során alkal-
maztuk teljes mértékben, hanem a 2014–2020-as progra-
mozási időszak végrehajtása során is fel fogjuk használni. 

Az integrált regionális operatív program részeként Szlovákia 
nagyobb területi egységei és a regionális központok közre-
működő szervként fognak eljárni. Feladatuk, hogy regioná-
lis integrált területi stratégiákat (RITS) dolgozzanak ki és 
hajtsanak végre a NUTS 3 szint térségeiben. A RITS-modell 
része a fenntartható városfejlesztési stratégia, amelynek 
intézkedéseit nyolc regionális központban fogjuk megvalósí-
tani. Az integrált területi beruházásokat a RITS-en keresztül 
fogjuk végrehajtani. 

A régiók tematikus és területi koncentrációjú globális támo-
gatásokat is fel fognak használni, különösen nem kormány-
zati nonprofit szervezetek esetében. Annak érdekében, hogy 
megfeleljenek a partnerség és a megkülönböztetésmentes-
ség elvének, az érintett monitoringbizottságok és különféle 
munkacsoportok munkáját helyi és regionális hatósági kép-
viselők segítik.

▶Ön szerint milyen eredményeket fognak elérni a hétéves 
időszak végére?

A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy valódi konvergenciát 
érjünk el az elmaradott régiókban. Koordinált strukturált 
szakpolitikákat használva igyekszünk javítani az innovációs 
környezetet, teljes mértékben kihasználni az információs és 
kommunikációs technológiákban rejlő potenciált, intelligen-
sen működő közigazgatást bevezetni, és továbbadni a digi-
tális készségeket. Arra kell koncentrálnunk, hogy hozzáférhető 
és fenntartható minőségi hálózati infrastruktúrát biztosítsunk 
Szlovákia-szerte. A humánerőforrás terén a közép- és felsőok-
tatás, valamint a szakképzés átszervezése lesz a fő felada-
tunk, hogy hatékonyan kezeljük a munkaerő-piaci igényeket.

Célunk, hogy kezeljük a társadalmi kérdéseket – például a vál-
tozó feltételek ellenére a fiatalok integrálását, a marginalizált 
csoportok társadalmi befogadását, az idősödő népességgel 
és az életminőséggel kapcsolatos kérdéseket –, emellett csök-
kentsük a károsanyag-kibocsátást, és alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz.

Szilárd meggyőződésem, hogy a 2014–2020-as programozási 
időszakra vonatkozó összes állásfoglalásunkat sikerül úgy átül-
tetnünk a gyakorlatba, hogy az valamennyi szlovákiai régió 
növekedéséhez és új munkahelyek létrejöttéhez vezessen.

▶Szlovákia először fogja 2016-ban betölteni az Európai Unió 
Tanácsának soros elnökségét. Terveznek bármilyen konkrét 
lépést az európai regionális és várospolitika részeként? 

Szlovákia határozottan és felelősségteljesen fog hozzáállni 
az elnökséghez. 2016-ban elő fogja terjeszteni az Európai 
Bizottság számára a többéves pénzügyi keret időközi felül-
vizsgálatát, a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan az ESB-
alapokkal kapcsolatos programokról és pénzügyi eszközökről 
szóló első jelentéseket, és a 2007–2013-as időszakra vonat-
kozó ex post értékelés eredményeiről szóló jelentést. Ezzel 
egyidejűleg intenzív párbeszédre számítunk a kohéziós poli-
tika hatékonyságáról, az Európa 2020 stratégia célkitűzése-
inek teljesítésében való szerepéről, valamint a 2020 utáni 
irányvonalról. A szlovák elnökség igyekszik igazolni, hogy 
a kohéziós politika az EU beruházási politikájának fő eszköze, 
amely csökkenti a regionális egyenlőtlenségeket. Az elnök-
ség mindemellett azokat a javaslatokat is támogatni fogja, 
amelyek elősegítik a politika végrehajtásának egyszerűsíté-
sét, és az adminisztratív tervek csökkentését.
 
Szlovákia számos jelentős, regionális politikával foglalkozó 
eseményt tervez: az EU kohéziós politikájával kapcsolatos 
konferenciát, az EU Duna régióra vonatkozó stratégiájának 
éves fórumát és a Régiók Bizottságának csúcstalálkozóját. 
A HABITAT III Lakásépítési és Városfejlesztési Világkonferencia 
szintén a tervezett események között szerepel. A konferencia 
záró dokumentumainak elkészítése során a tagállamok konst-
ruktív helyzetének biztosítására fogunk koncentrálni, valamint 
arra, hogy kellően átláthatóvá tegyük az Unió városfejlesztési 
menetrendjét a fórum során.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
www.sk16.eu

▶ Biomassza felhasználása 
hőtermeléshez Verebélyen 
(Vráble).
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