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FELMERÜLT KÉRDÉSEK 

 Az EU kohéziós politikájának az összes régiót 

meg kell céloznia vagy csak a 

legszegényebbeket? 

 A központi költségvetésből kellene finanszírozni 

vagy a tagállamokra „nemzetiesíteni”? 

 Infrastruktúraépítésre kellene-e felhasználni 

vagy az innováció támogatására vagy 

mindkettőre? 

 Továbbra is a GDP maradjon a kulcskritérium a 

támogatások elosztásakor? 



ELŐZMÉNYEK 

 2008-ban Danuta Hübner, regionális politikáért 

felelős biztos felkérte az olasz közgazdászt, 

Fabrizio Barca-t a tanulmány elkészítésére 

 A 250 oldalas tanulmány 2008. április 27-én 

került nyilvánosságra 

 Átfogó elemzés a kohéziós politika reformjának 

szükségességéről (megvalósítása részben a 

jelenlegi, részben a 2014 utáni időszak) 



A VITÁK FŐ KÉRDÉSEI 

 Annak elérése, hogy a regionális és helyi források 

minden területen felhasználásra kerüljenek 

hozzájárulva egész Európa versenyképességének 

javulásához 

 A politikának az eredményekre történő jobb 

fókuszálása annak érdekében, hogy a hatásai 

mérhetőek legyenek 

 A politika megvalósítási folyamatának további 

egyszerűsítése, egyben a hatékonyság  további 

biztosítása 

 A politika jövőre irányuló fókuszálása, a régiók segítése 

a jövő kihívásainak kezelésében  



A VITA ÁLLOMÁSAI 

 2007. konzultáció kezdete a 4. gazdasági és társadalmi 

kohézióról szóló jelentést követően. Az eredményeket az 5. 

kohéziós jelentésben tették közzé 

 2008. december. A Bizottság megjelentette a RÉGIÓK 2020 című 

jelentést, hogy a régióknak segítséget nyújtson a globalizáció, az 

idősödő népesség, a klíma és az energia kihívások leküzdésében 

  2009. március 26-27. konferencia Prágában a kohéziós politika 

jövőjéről (Danuta Hübner részvételével) 

 2009. április 23-24. Hübner reagálása a kohéziós politika jövőjét 

illetően, az európai regionális fejlesztési miniszterek informális 

találkozóján. Bejelentette egy magas szintű szakmai csoport 

létrehozását a témában. 



FOLYT. 

 A Bizottság felkéri Fabrizio Barca-t egy független elemzés 

elkészítésére. A jelentés 2009. április 27-én kerül 

nyilvánosságra. 

 2009. június. A területi kohézióról szóló zöld könyv 

nyilvános egyeztetése lezárul, a gazdasági és társadalmi 

kohézióról szóló 6. jelentésben teszik közzé az 

eredményeket . 

 2009. november. Dirk Ahner, a DG REGIO főigazgatójának 

munkája vitát indít „Mit tud igazán az európai kohéziós 

politikáról?” 

 2009. december. Kinevezésének végéhez közeledve 

Pawel Sameczki megjelentetett egy tanulmányt a jövő 

kohéziós politikájáról. 



TERÜLETI KOHÉZIÓ, MINT ÚJ PRIORITÁS 

(GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KOHÉZIÓ 

KIEGÉSZÍTÉSE) 



1. POLITIKAI ALAPELVEKEN ALAPULÓ 

KONCEPCIÓZUS MEGKÖZELÍTÉS 

 Az EU regionális politikájának célja az európai térség 
fejlesztése, nem pedig a jólét és vagyon újraelosztása a 
tagállamok között (renacionalizálása elvetendő) 

 3 érv a helyszín-alapú (területi) fejlesztési politika mellett  

- ilyen jellegű politika létezése előfeltétele az EU 
túlélésének,  

- az EU képes az egymástól való függőségeket, 
szinergiákat kihasználni,  

- a korlátozott demokráciai legitimitás miatt ez az egyetlen 
politika, amely kompatibilis az EU jelenlegi fejlődési 
szintjével és politikai integrációjával 



FOLYT. 

 Világos különbséget kell tenni a regionális politika két eredeti 

célja között (hatékonyság és méltányosság). A társadalmi 

bevonás nem mindig hat pozitívan a hatékonyságra, és vica 

versa. 

          a hatékonyságra törekvő beavatkozások célja a hatékonyság 

előtt álló akadályok leküzdése (minden egyes terület potenciálja 

teljes mértékben kihasználásra kerülhessen - kivétel a közös 

érdekeltségű területek pl. szigetek, hegyvidékek, ahol az ott 

élőket kompenzálni kell a lakhelyükből adódó plusz 

költségekért)  

         az egységességre törekvő beavatkozások célja az alapvető 

színvonal biztosítása mindenki számára, javítva a társadalmi 

beilleszkedést, illetve a leghátrányosabb helyzetben lévők 

jólétének növelése 



FOLYT. 

 Többszintű kormányzásnak, irányításnak (nem a 

szektorok, hanem a feladatok 

szubszidiarizálása) kell megvalósulnia vertikális 

és horizontális szerződéseken keresztül, melyek 

lefektetik a források felhasználásának 

szabályait, elősegítik a tapasztalatok 

összegyűjtését stb. 



2. A KOHÉZIÓS POLITIKA PRIORITÁSAINAK RÉSZLEGES 

ÁTALAKÍTÁSA: NAGYOBB HANGSÚLY A TÁRSADALMI 

BEILLESZKEDÉSEN 

 A jelentés 3-4 kulcsfontosságú prioritásra 

koncentrálná a kohéziós politika 

költségvetésének 2/3-át 

 A maradék 1/3-adot más jellegű regionális 

fejlesztési prioritásokra költenék, melyeket a 

tagállamok, régiók választanának ki (a már 

létező 16 kategóriából válogatva) 



JAVASOLT PRIORITÁSOK 

Célkitűzés Kulcs-prioritás 

HATÉKONYSÁG 

Innováció 

Klímaváltozás 

EGYENLŐSÉG /TÁRSADALMI 

BEILLESZKEDÉS 

Migráció 

Gyermekek 

VEGYES 

Készségek 

Idősödés 



A BARCA-REFORMJAVASLAT ELEMEI 

1. Erőforrások allokálása 3-4 téma köré 

2. Erősebb és célirányosabb feltételek a Bizottság és a 

tagállamok/régiók közötti szerződésekben 

3. Új eszközök a helyi szereplők mobilizálására. Új 

mérési módszer kidolgozása az eredmény-

orientáltabb szemlélethez. 

4. Jelentősebb humán erőforrás-befektetés a Bizottság 

részéről. Nagyobb koordináció a főigazgatóságok 

között. 

5. Megerősített rendszer az ellenőrzés és az egyensúly 

biztosítására az új kohéziós politikai tanáccsal. 



3. 10 PILLÉR A JOBB MEGVALÓSÍTÁS ÉS 

IRÁNYÍTÁS ÉRDEKÉBEN 

1. Erőforrások allokálása, kulcsprioritásokra történő innovatív 

koncentráció 

2. Új stratégiai keret (prioritások, indikátorok meghatározása) 

3. Új szerződéses kapcsolat az EU és a tagállamok között (3. év után 

évente tagállami értékelés) 

4. Erősebb irányítás a kulcsfontosságú prioritások kapcsán 

5. Kiegészítő, innovatív és rugalmas kiadások elősegítése 

6. A kísérlezetés támogatása, a helyi szereplők mobilizálása 

7. A tanulási folyamat elősegítése, a várható hatás értékelése felé 

történő elmozdulás   

8. A Bizottság, mint fő kompetens szerepének megerősítése 

9. Pénzügyi igazgatás és ellenőrzés 

10. Magas szintű politikai vita erősítése 



1. PILLÉR: ERŐFORRÁSOK ALLOKÁLÁSA 

 A kulcsfontosságú prioritások az Európa-szintű regionális 

költségvetés 55-65%-át használnák fel, mutatókon alapuló 

elosztás szerint az egyes prioritásokra vonatkozóan 

 Regionális szinten a kulcsprioritásokra elkülönített források 

mértéke egymástól eltérne (a pontos arány a Bizottság és a 

régió/tagállam közötti egyeztetésen alapulna) 

 Hátrányos helyzetű országok: a nemzeti költségvetési allokáció 

25-30%-a 

 Hátrányos helyzetű régiók: a regionális költségvetési allokáció  

55-65%-a 

 Egyéb régiók: a regionális költségvetési allokáció 85-100%-a 

 Területi együttműködés: 55-100%, a kiválasztott prioritásoktól 

függően 



 A regionális politika továbbra is az egész EU területére 

vonatkozna, de elsősorban a hátrányos helyzetű 

területekre fókuszálna (GDP<75%) 

 Az átmeneti (phasing-out) rendszert egy új kategóriával 

helyettesítenék (75%<GDP<75+x%), amelyre a 

költségvetést a referencia év regionális GDP szintje 

alapján számolnák és állandó lenne az időszak végéig 

(szemben a jelenlegi csökkenő mértékű támogatással) 

 A források 96%-a az elmaradott és fejlett régiókat 

illetné, a maradék jutna a területi együttműködésre. Így 

a kohéziós költségvetés 2,5%-áról 4%-ra emelkedne, 

növelve stratégiai jelentőségét. 

FOLYT. 



 Elméletben minden terület részesülhet a regionális politikából, 

de gyakorlatban a forrásokat olyan területekre allokálják, 

amelyeket a tagállamok a régiókkal együtt határoztak meg 

(legyen az egy régió része, vagy több régió együttesen) a források 

szükségessége alapján (hatékonyság növelés vagy társadalmi 

kirekesztettség kezelése) 

 Kivétel a közös érdekeltségű elnéptelenedő területek 

(kompenzációs megközelítés életképességük biztosítása 

érdekében, azaz nem kötelező a kulcsprioritások betartása)  

 A források a regionális hatóságokhoz kerülnek allokálásra 

továbbra is  

 A strukturális alapok nem kerülnek összevonásra, hanem jobb 

koordináció szerint lesznek működtetve 

 Új strukturális alap kerül létrehozásra a transz-európai 

hálózatokra (TENS) (jelenleg a költségvetés 11%-át fedik le) 

 



2. PILLÉR: ÚJ STRATÉGIAI KERET 

 Egy új szerződést ajánlott megfogalmazni a Bizottság és a 

tagállamok, illetve a régiók között, rövidebb felkészülési 

idővel, mint a jelenlegi 

 2012. tavaszán a Bizottság kidolgozza az Európai 

Stratégiai Fejlesztési Keretet, mely már az új prioritásokra 

fókuszál 



3. PILLÉR: ÚJ SZERZŐDÉSES, VÉGREHAJTÁSI ÉS 

JELENTÉSTÉTELI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 2012, 2013 folyamán szerződések kerülnek 

kidolgozásra a tagállamok és a régiók 

együttműködésében, melyek tartalmazzák az operatív 

programokat 

 A szerződésben érintett régiók társ-aláírói lesznek 

annak 

 A 3. évet követően évente készítenek a tagállamok 

beszámolót az elért eredményekről 

 Ez alapján a Bizottság véleményt készít minden egyes 

esetben, illetve összeállít egy összefoglaló jelentést. 



4. PILLÉR: A KULCSPRIORITÁSOK FOKOZOTTABB 

IRÁNYÍTÁSA 

 Az intézményrendszer átalakításával és a 

teljesítmény monitoringjával biztosítható az 

előrehaladás a célok elérése érdekében 

 A kimeneti mutatók megfelelő használata, 

korlátozásaik figyelembe vétele 

 Egy hozzáférhető magas szintű mutatórendszer, 

célrendszer és adatbázis létrehozása (a 

Bizottság éves kiadványában nyilvánosságra 

hoznák az eredményeket) 



5. PILLÉR: KIEGÉSZÍTŐ, INNOVATÍV ÉS 

RUGALMAS TÁMOGATÁSOK 

 Az addicionalitás alapelve jelenleg nem éri el a kívánt hatást 

 Szoros kapcsolatot kell kialakítani a Stabilitás és Növekedés 

Paktummal 

 Az addicionalitás elvének jelentőségét egy jól körvonalazható 

politikai koncepció és a teljesítményre helyezett hangsúly növeli 

 A kohéziós politika célja olyan hozzáadott érték létrehozása, 

amely alapján indokolt a működése, válaszolva az európai 

állampolgárok elvárásaira, kihasználva a határokon átnyúló 

egymástól való függőségeket, megtartva a távolságot a helyi 

érdekektől. Az éves Stratégiai Beszámolókban ki kell térni arra, 

hogy milyen módon kerül létrehozásra ez a hozzáadott érték. 



FOLYT. 

 A kohéziós politikának olyan újításokat kellene 

bevezetnie, mint pl. a beavatkozások integrált 

csomagja, vagy különböző földrajzi határok elfogadása 

bizonyos intézkedésekhez (város-vidék kapcsolat, 

multiregionális kapcsolatok stb.)  

 Célszerű megtartani azt az automatikus szabályt, ami a 

határidőig el nem költött forrásokra vonatkozik  

 A nemzeti társfinanszírozás rendszere is megmaradna, 

de a jelenlegi mértékek változtatásával 

 



6. PILLÉR: KÍSÉRLETEZÉS ELŐMOZDÍTÁSA, A 

HELYI SZEREPLŐK MOBILIZÁLÁSA 

 Meg kell találni az egyensúlyt atéren, miként ösztönözhető az 

intézkedésekben való helyi részvétel nélkül, hogy egyes 

érdekcsoportok visszaélhetnének velük. 

 Javasolt a költségvetés pl. 0,1%-át a Bizottság által működtetett 

innovatív területi beavatkozásokra elkülöníteni, melyet a „legjobb 

projekteknek” adnák oda. 

 A Bizottságnak lehetősége lenne a helyi szereplők közvetlen 

mobilizálására azáltal, hogy magas színvonalú workshopokat, 

kísérleti hatásértékeléseket szerveznének számukra. Ez a 

lehetőség a régiótól kisebb területi egységek szakértőire is 

vonatkozna, akiknek lehetőségük lenne nézeteik 

megismertetésére. 



7. PILLÉR: A TANULÁSI FOLYAMAT ELŐSEGÍTÉSE, A 

LEHETSÉGES HATÁS ÉRTÉKELÉSE FELÉ VALÓ 

ELMOZDULÁS 

 Eddig jelentős befektetés a tanulási folyamatba, de egyetlen 

területen nem történt előrelépés („mi az ami működik?”, 

„kire milyen hatással vannak bizonyos beavatkozások?” ) 

 Számos módszer közül a tények szembeállításával végzett 

komplex módszer tűnik alkalmasnak  a hatások értékelésére 

(az eredmények összehasonlítása azzal a helyzettel, ha a 

beavatkozás nem történt volna meg). Arra azonban nem ad 

választ, hogy „hogyan” működik egy beavatkozás, és azt sem 

biztosítja, hogy ugyanez lesz-e a hatás, ha azt más 

társadalmi csoportnak, más helyen alkalmazzuk. 



8. PILLÉR: A BIZOTTSÁG SZEREPÉNEK 

ERŐSÍTÉSE 

 Jelentős humán erőforrás fejlesztés, illetve 

szervezeti átalakítás a Bizottság 

főigazgatóságain. 

 A régiókért és a foglalkoztatásért felelős 

főigazgatóságok között szorosabb belső 

kapcsolat kialakítása.  



9. PILLÉR: PÉNZÜGYI IGAZGATÁS ÉS 

ELLENŐRZÉS 

 Nagyobb hatékonyság elérése 

 Európai Számvevőszék szerint: magas adminisztrációs 

költségek, a tagállamokban magas bizonytalansági fok, 

magas hibaszázalék 

 Jelentős változások 2010 után.  

 További javaslatok:  

- emelni a tolerálható kockázat mértékét,  

- egyszerűsítések,  

- egyenárak alkalmazásának ösztönzése a jövőbeli kiadások 

meghatározására,  

- hibamértékek tagállami szinten való éves értékelése, 

források visszatartása a mérték meghaladása esetén 



10. PILLÉR: ELLENŐRZÉS ÉS 

EGYENSÚLYTEREMTÉS MAGAS SZINTŰ POLITIKAI 

RENDSZERE 

 Nagyobb teret engedni a vitáknak, és lehetővé 

tenni az elérhető információ mértékének 

növekedését 

 A kohéziós politikáért felelős Tanács létrehozása 

javasolt (valószínűleg az Általános Ügyekért 

felelős Tanács alatt) 



MEGÚJULT KOHÉZIÓS POLITIKA JELLEMZŐI 

 Továbbfejlesztett módszerek 

 Eredményközpontúság 

 Modern, többszintű irányítás 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


