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Az EU kohéziós politikájával kapcsolatos
jogszabályjavaslatok: 2014-2020

2011

. október 6-án az Európai Bizottság elfogadta azt a jogszabálycsomag-tervezetet, amely keretet
ad az EU 2014 és 2020 közötti kohéziós politikájának.

A Bizottság több fontos módosítást is javasolt a kohéziós politika tervezésével és megvalósításával kapcsolatban.
Ezek az alábbiak:
• az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési prioritásaira való
összpontosítás;
• a teljesítmény jutalmazása;
• az integrált programok kidolgozásának támogatása;
• összpontosítás az eredményekre – a megállapított célkitűzések felé történő előrehaladás monitorozása;
• a területi kohézió ismételt megerősítése; és
• a célok teljesítésének egyszerűsítése.
A javasolt módosítások természetes folytatásai a Bizottság által 2011 júniusában elfogadott javaslatnak, amely
a soron következő többéves pénzügyi keretrendszerről szólt ugyanerre az időszakra (1): ez a költségvetés
alapozza meg az Európa 2020 stratégia végrehajtását. A Bizottság javaslatában megerősítette, hogy a kohéziós
politika a következő költségvetés egyik kulcseleme marad, mivel sarkalatos pontja az Európa 2020 stratégia
megvalósításának.
A 2014 és 2020 közötti időszakra javasolt teljes költségvetés 376 milliárd euró, amelybe beletartozik a határokon
átívelő energetikai, szállítási és információtechnológiai projektek fejlesztését célzó új Európai Összekapcsolási
Eszköz (Connecting Europe Facility) finanszírozása is.
A kohéziós politika jogszabályi keretének részei a következők:
•	egy több alrendszeren átívelő szabályozás, amely közös szabályokat határoz meg az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA), a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EAFRD), valamint az Európai Tengerpolitikai és Halászati Alap (EMFF) számára, és további
általános szabályokat is meghatároz az ERFA, az ESZA és a Kohéziós alap vonatkozásában;
•	három specifikus szabályozás az ERFA, az ESZA és a Kohéziós alap vonatkozásában; és
•	két szabályozás az Európai területi együttműködési csoportosulás, illetve az Európai területi együttműködési
csoportosulás (EGTC) vonatkozásában.

(1) COM(2011) 500 végleges.
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Javaslat általános szabályozásra

Az általános szabályozás két részre oszlik.
Az első rész számos közös előírást tartalmaz az öt Alapra (ERFA, ESZA, Kohéziós alap, EAFRD és EMFF) vonatkozóan, követve a Bizottság Közös stratégiai keretének (CSF) strukturális célkitűzéseit. Ez a rész vázolja a stratégiai
tervezés és programalkotás közös elemeit, az Európa 2020 stratégiával kapcsolatos tematikus célokat az
Alapok felhasználásához, valamint a Közös stratégiai kerettel (CSF) és az egyes tagállamokkal kötött partnerségi
szerződésekkel kapcsolatos rendelkezéseket. Az általános szabályok lefedik a jogosultságokat, a pénzügyi instrumentumokat, valamint az irányítás és az ellenőrzés alapelveit.
A második rész specifikus rendelkezéseket tartalmaz az ERFA, az ESZA és a Kohéziós alap vonatkozásában.
Ezek a kohéziós politika szerepével és célkitűzéseivel, a pénzügyi keretekkel, a vonatkozó programalkotási és
jelentéskészítési megállapodásokkal, a főbb projektekkel, valamint a közös akciótervekkel kapcsolatosak.
Meghatározza továbbá az irányítás és az ellenőrzés részletes követelményeit a kohéziós politika keretén belül,
valamint a pénzügyi irányítás vonatkozó rendelkezéseit.
Az alapspecifikus szabályok határozzák az egyes Alapokra (ERFA, ESZA és Kohéziós Alap) vonatkozó külön rendelkezéseket, különösen az Alapok célja, befektetési prioritásai és indikátorai kapcsán.

Az ERFA, az ESZA, a Kohéziós Alap,
az EAFRD és az EMFF közös szabályai
ALAPELVEK
A Bizottság az Alapok mindegyikére vonatkozó, több közös alapelvet is javasol. Ezek közé tartozik a partnerség
és a többszintű irányítás, a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályoknak való megfelelés, a férfiak és nők közötti
egyenlőség előmozdítása, a diszkriminációmentesség, valamint a fenntartható fejlődés.

A STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS ISMÉTELT MEGERŐSÍTÉSE:
FÓKUSZBAN AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA TÉMÁI
A Bizottság javasolja a stratégiai programalkotás ismételt megerősítését, hogy a politika maximális hatást biztosítson az EU prioritásainak elérésében. Ennek része a Közös stratégiai keret (CSF) és a partnerségi szerződések
bevezetése, valamint az Európa 2020 stratégiához (és annak beépített irányelveihez) illeszkedő tematikus célkitűzések körének meghatározása.
A Bizottság általi elfogadásra váró Közös stratégiai keret az EU prioritásait követő főbb lépésekről szól, emellett
iránymutatást tartalmaz az Alapok (köztük az EAFRD és az EMFF) felhasználására vonatkozó programalkotáshoz,
továbbá elő kívánja mozdítani az EU különböző strukturális eszközeinek hatékonyabb összehangolását.
A Bizottság és a tagállamok között az induláskor megkötött partnerségi szerződések határozzák meg a teljes
hozzájárulást nemzeti szinteken a tematikus célkitűzésekhez, valamint a konkrét lépésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat – mindezeket az Európa 2020 stratégia céljainak elérése érdekében. Egy teljesítménykeretrendszer határozza meg a tiszta és mérhető célokat.
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NAGYOBB TELJESÍTMÉNY ÉS FELTÉTELEK
A teljesítmény fokozásához új feltételrendszer kerül bevezetésre annak biztosítása érdekében, hogy az EU-
finanszírozás erős ösztönzést jelentsen a tagállamoknak az Európa 2020 stratégia céljainak és célkitűzéseinek
elérésében. Meghatározásra kerülnek úgynevezett „ex-ante” feltételek, amelyek teljesülése előfeltétele a források
lehívásának, valamint úgynevezett „ex-post” feltételek, amelyek az elért eredményektől teszik függővé a további
finanszírozás biztosítását.

EX-ANTE FELTÉTELEK
Az ex-ante feltételek szigorításának oka az, hogy biztosítani kell a források hatékony felhasználásához szükséges
kiindulási helyzet megfelelőségét. A múltban előfordultak olyan esetek, amikor az uniós alapokból finanszírozott beruházások hatékonyságát aláásták a nemzeti politikai, szabályozási és intézményi keret gyengeségei.
A Bizottság ezért javasol néhány olyan ex ante feltételt, amelyek a teljesítési kritériumaikkal együtt bekerülnének
az általános szabályozásba. Néhány feltétel közvetlenül az érintett politika tematikus célkitűzéseihez kapcsolódik
(például az intelligens specializációs stratégiák vagy az üzletvitelt elősegítő, megfelelő szabályozási környezet),
mások pedig horizontálisan érvényesülnek (például közbeszerzés).

EX-POST FELTÉTELEK
Az ex-post feltételek a teljesítményre és az Európa 2020 stratégia céljainak elérésére fordítanak fokozottabb
figyelmet. A feltételek teljesülése a partnerségi szerződések hatálya alá tartozó programokhoz kitűzött,
az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó célok mérföldköveinek elérésétől függ majd. Az egyes alapok pénzeszközeiből a tagállamok által felhasználható rész összesen 5 %-a kerül elkülönítésre – ehhez az összeghez csak azok
a tagállamok juthatnak hozzá, akiknél a félidőben elvégzett, köztes felmérés a program mérföldköveinek hiánytalan teljesítését állapítja meg. Ezen a teljesítményfüggő tartalékoláson kívül a mérföldkövek teljesítésének
elmaradása a források felfüggesztését is maga után vonhatja, sőt a program céljainak jelentős alulteljesítése akár
a finanszírozás megszüntetésével is járhat.

MAKROÖKONÓMIAI FELTÉTELEK
A kohéziós politika és az Unió gazdasági kormányzásának szorosabb összekapcsolása biztosítja, hogy a Közös
stratégiai keret (CSF) pénzeszközeinek hatékonyabb felhasználását stabil gazdaságpolitikai intézkedések is
alátámasszák. A CSF pénzeszközei szükség szerint átirányíthatók egy tagország gazdasági problémáinak enyhítésére való felhasználásra is. Ez a folyamat csak fokozatosan mehet végbe, kezdve a partnerségi szerződés és
a programok olyan módosításaival, amelyek követik a Tanács makroökonómiai egyensúlytalanságok, valamint
társadalmi és gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó ajánlásait. Ha egy tagállam a CSF forrásainak
nagyobb mértékű felhasználása ellenére sem tud hatékony lépéseket tenni a gazdasági kormányzás kontextusában, a Bizottságnak jogában áll teljesen vagy részben felfüggeszteni irányában a kifizetéseket és a vállalt
kötelezettségek teljesítését. A felfüggesztésről szóló döntésnek mindig arányosnak és hatékonynak kell lennie,
figyelembe véve az érintett programoknak az adott tagállam gazdasági és társadalmi helyzetére gyakorolt
hatását. A felfüggesztésről való döntés alkalmával a Bizottságnak tiszteletben kell tartania a tagállamok közötti
egyenlő bánásmód alapelvét, különösen figyelembe véve a felfüggesztésnek az érintett tagállam gazdasági
és társadalmi helyzetére gyakorolt hatását. Amint az érintett tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket,
a felfüggesztéseket fel kell oldani, és a finanszírozást újra meg kell nyitni számára.
Egyidejűleg (10 százalékponttal) magasabb támogatás nyújtható, ha a tagállam az Európai Stabilitási Mechanizmus
keretében pénzügyi segítséget kap, így a gazdaságilag nehéz időszakokban csökkenthető a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomás, miközben változatlan marad az összes EU-finanszírozás szintje.
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KÖZÖS IRÁNYÍTÁSI MEGÁLLAPODÁSOK
A javaslat közös irányítási és ellenőrzési alapelvek kidolgozását ajánlja. A kiemelt ellenőrző szervek nemzeti
akkreditációjának rendszerét kialakítva megerősíthető a tagállamok elkötelezettsége a stabil pénzügyi irányítás
mellett. Harmonizálva lesznek azok a megállapodások, amelyek a kiadások szabályszerűségét igazoló, a Bizottság
felé irányuló garanciákkal kapcsolatosak, és olyan új, közös elemek kerülnek be ezekbe, mint például a menedzsment garancianyilatkozata vagy az éves könyvelési elszámolás.

AZ INTEGRÁLT PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
A Bizottság az EU beruházásainak fokozottabban integrált megközelítéseire tesz javaslatot (többek között közös
jogosultsági és pénzügyi szabályokkal), továbbá alternatívaként bevezetni ajánl több alapból (például ERFA, ESZA,
Kohéziós Alap) finanszírozott programokat is.
A javaslatok integrált megközelítést ajánlanak a közösségi irányítású helyi fejlesztések esetében is, ami elősegítené a helyi fejlesztési stratégiák közösségi csoportok általi megvalósítását (például helyi hatóságok, nem
kormányzati szervezetek, valamint a gazdasági és szociális partnerek bevonásával), a LEADER vidékfejlesztésben
bevált módszereit követve.

A PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK FOKOZOTT HASZNÁLATA
Erősödni fog az innovatív pénzügyi instrumentumok szerepe, kiterjesztve alkalmazási körüket, rugalmasabbá
és hatékonyabbá téve bevezetési keretüket, illetve bátorítva használatukat eredményesebb alternatívaként vagy
a hagyományos kiutalások kiegészítőjeként. A javaslat megalapozottabb jogi és működési keretet kínál, átlátható és egyszerűsített szabályokat alkalmazva a megvalósítás főbb területein (például az uniós hozzájárulások
pénzügyi menedzsmentje vagy a pénzügyi instrumentumok és a kiutalások kombinálása).
A megvalósíthatóság lehetőségeitől függően a pénzügyi instrumentumok a programokban tükröződő minden
szakpolitikai célkitűzéshez felhasználhatók, olyan projektekbe való befektetés céljából, amelyek piaci problémák
esetén is megfelelő megtérüléssel biztatnak. A tagállamok és az irányító hatóságok a pénzügyi instrumentumokat vagy testre szabott eszközökként, vagy pedig a nemzeti vagy regionális instrumentumok azon előre definiált
modelljeit követve alkalmazhatják, amelyek biztosítják a bevezetés hatékonyságát a Bizottság által ajánlott standard feltételekkel és kikötésekkel összhangban. Az irányító hatóságok szintén hozzájárulhatnak az uniós szinten
felállított pénzügyi instrumentumokhoz olyan erőforrásokkal, amelyek szigorúan csak az érintett programokhoz
illeszkedő befektetésekhez lehetnek felhasználva.
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ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
Az ellenőrzés és az értékelés területén bevezetett közös előírások meghatározzák többek között az ellenőrző
testület szerepét és összetételét, az éves megvalósítási jelentéseket és áttekintő üléseket, a partnerségi szerződés
megvalósításának előrehaladási jelentéseit, továbbá az ex-ante és ex-post értékelések menetét.

EGYSZERŰSÍTETT JOGOSULTSÁGI SZABÁLYOK
Az elsődleges hangsúly azokon az intézkedéseken van, amelyek biztosítják a kedvezményezettek oldalán szükséges bürokrácia mérséklését és az adminisztrációs költségek arányos szinten tartását. A cél az összes Alap szabályainak
harmonizálása a lehetséges mértékig. Az egyszerűsített költségopciók (például az egy egységre jutó költségek
és az átalánydíjak standard arányainak meghatározása) lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy teljesítményorientált irányítást vezessenek be projektszinten.
A teljesítés terén közös előírások vonatkoznak például a jogosult kiadásokra, a pénzügyi támogatás különböző
formáira, az egyszerűsített költségkezelésre, valamint a működés tartósságára.

Az ERFA, az ESZA és a Kohéziós
Alap általános szabályai
A TÁMOGATÁS FÖLDRAJZI HATÓKÖRE
Minden európai régió részesülhet az ERFA és az ESZA támogatásából. Megkülönböztetünk azonban kevésbé
fejlett, átmeneti és fejlettebb régiókat annak érdekében, hogy az Alapok általi finanszírozás megoszlása kövesse
a bruttó hazai termék (GDP) szintjét.
Kevésbé fejlett régiók: A kohéziós politikának továbbra is fontos prioritása a kevésbé fejlett régiók támogatása.
A kevésbé fejlett régiók felzárkóztatása hosszú távú, kitartó erőfeszítéseket igényel. Ebbe a kategóriába azok a régiók
tartoznak, amelyekben az egy főre jutó GDP kevesebb mint 75 %-a az EU 27 tagországa átlagának.
Átmeneti régiók: Ez az új régiókategória kerül bevezetésre a fokozatosan csökkenő támogatási jogosultságok
rendszere (phasing-in és phasing-out) helyett. Ebbe a kategóriába azok a régiók tartoznak majd, amelyekben az
egy főre jutó GDP az EU 27 tagországa átlagának 75–90 %-a között van.
Fejlettebb régiók: Bár a kohéziós politika prioritása a kevésbé fejlett régiókban való beavatkozás marad, néhány
fontos kihívással az összes tagállamnak szembe kell néznie. Ilyen például a tudásalapú társadalom globális versenyhelyzete, vagy éppen a kevesebb széndioxid-kibocsátással járó gazdasági tevékenységek felé történő előrelépés.
Ebbe a kategóriába azok a régiók tartoznak, amelyekben az egy főre jutó GDP több mint 90 %-a az EU 27 tagországa átlagának.
Kiegészítésként egy külön védőháló kerül kialakításra az összes olyan régió számára, amelyek támogatásra voltak
jogosultak a 2007 és 2013 közötti időszak konvergenciacéljai szerint, de amelyekben az egy főre jutó GDP most
több mint 75 %-a az EU 27 tagországa átlagának. Az átmeneti vagy fejlettebb régiókategóriába tartozókként
ezek a régiók a Strukturális Alapokból kapnak legalább a 2007 és 2013 közötti támogatásuk kétharmadával
egyenlő finanszírozást.
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Az ESZA pénzalapjainak minimális részaránya meghatározásra kerül minden régiókategória esetében (25 %
a kevésbé fejlett régiók számára; 40 % az átmeneti régiók számára; illetve 52 % a fejlettebb régiók számára),
és ennek eredményeként az ESZA kumulált részesedése a kohéziós politika teljes költségvetéséből legalább
25 % lesz (84 milliárd euró).
A Kohéziós Alap a transzeurópai szállítási hálózat (TEN-T) és a környezetvédelem területén végzett befektetésekkel továbbra is támogatja azokat a tagállamokat, amelyekben az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem
(Gross National Income, GNI) kevesebb mint 90 %-a az EU 27 tagországa átlagának. A Kohéziós Alap egy része
(10 milliárd euró) el lesz különítve a főbb szállítási hálózatoknak az új Európai Összekapcsolási Eszköz keretében
végzett fejlesztési finanszírozására.
A jelenlegi pénzügyi keretrendszerrel szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy több tagállamnak is problémát
jelent, ha rövid idő alatt kell felhasználniuk nagyobb összegű EU-finanszírozást. Ezen túlmenően néhány tagállam pénzügyi helyzete megnehezítette a források lehívását nemzeti társfinanszírozáshoz. A források lehívásának
megkönnyítése érdekében a Bizottság néhány intézkedést javasol:
•	a kohéziós finanszírozás maximálása a GNI 2,5%-ában;
•	a társfinanszírozási ráták maximálása az operatív programok egyes prioritási tengelyeinek szintjén a következők szerint: 75–85 % a kevésbé fejlett és a legkülső régiókban; 75 % az Európai területi együttműködési
programokban; 60 % az átmeneti régiókban; és 50 % a fejlettebb régiókban;
•	az adminisztrációs kapacitás fejlesztésére vonatkozó egyes feltételek befoglalása a partnerségi szerződésekbe.

AZ EREDMÉNYORIENTÁLT STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS ISMÉTELT MEGERŐSÍTÉSE
A Bizottság javasolja a programalkotás eredményorientáltabbá tételét, javítva ezzel a kohéziós politika programjainak hatékonyságát. A fentebb tárgyalt ex-post feltételeken túl a Bizottság nem kötelező elemként
javasol bevezetni egy speciális művelettípust: a közös cselekvési tervet. A közös cselekvési terv definíciója
és irányítása a végrehajtás eredményeinek és kimenetének megfelelően történik, ami hozzájárul a program
céljainak eléréséhez.

A PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉS EGYSZERŰSÍTÉSE
Az irányítási és ellenőrzési rendszereknél meg kell találni a költségek és a kezelt kockázatok egyensúlyát.
A nemzeti szintű irányítási és ellenőrzési rendszerek előzetes (ex-ante) értékelésekor a Bizottság szerepvállalásának mértéke kockázatalapú megközelítéssel kerül megállapításra. A kisebb programoknál nem kerül sor
a Bizottság általi értékelésre. A kockázatalapú megközelítés csökkenti az adminisztrációs költségeket és erősíti
a garanciákat, mivel a Bizottság erőforrásai így hatékonyabban használhatók fel és összpontosíthatók a magasabb kockázatú területekre.
Az éves könyvelési elszámolás keretében a javaslat előirányoz egy kötelező éves zárást a teljesített műveletek
vagy a felhasznált ráfordítások vonatkozásában is. Ennek célja az egyes kedvezményezettek hosszú dokumen
tummegőrzési időből adódó terheinek csökkentése, valamint az auditálási nyomon követés megszakadásából
adódó kockázatok mérséklése.
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A kidolgozás alatt álló költségvetési rendelet által előírt éves könyvelési elszámolás érvénybe lép a programokra
vonatkozóan, és megerősíti a garanciák meglétét az EU szintjén. A Bizottság ésszerű garanciákat szerez a kiadások
szabályszerűségéről például a menedzsment éves garancianyilatkozata, az éves számlaelszámolások és a kapcsolódó jelentések, valamint mindezek éves auditálásának eredményei által. Ezeket a dokumentumokat minden
évben be kell nyújtani az előző pénzügyi évre vonatkozóan.
Ha azonban a pénzügyi év közben kell a Bizottságnak köztes kifizetéseket eszközölnie, az elérhető garanciák
köre ennél korlátozottabb. A javaslat ezért azt irányozza elő, hogy a Bizottság pénzügyi év közben esedékes
köztes kifizetései csak a tagállamnak járó összeg 90 %-át érhessék el, a fennmaradó 10 %-ot pedig a Bizottság az
éves számlaelszámolásokat követően fizesse ki, amikor a kiadások szabályszerűségével kapcsolatos garanciák
már teljes mértékben rendelkezésre állnak. Az előzetes finanszírozási megállapodások biztosítják a szükséges
likviditást a tagállamoknak annak érdekében, hogy a folyamatban lévő műveletekkel kapcsolatos kifizetéseket
teljesíthessék a kedvezményezetteknek.

ÚTON AZ „E-KOHÉZIÓ” FELÉ
Az elektronikus adatkezelés jelentősen csökkentheti az adminisztrációs terheket, miközben jobban felügyelhetővé is teszi a projekteket és a költségeket. A tagállamoknak ezért 2014 végéig be kell üzemelniük azokat
a rendszereket, amely a kedvezményezettek számára biztosítják a teljes körű elektronikus adatszolgáltatás
lehetőségét.
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3

Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A

z Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) célja a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése
az Európai Unióban. E cél elérése érdekében segít kiküszöbölni a régiók közötti egyenlőtlenségeket.
Az ERFA minden tematikus célkitűzéséhez kapcsolódóan támogatja a regionális és helyi fejlesztéseket,
részletes prioritásokat állapítva meg az alábbi területeken való előrelépés érdekében:
•	kutatás-fejlesztés és innováció;
•	az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének és minőségének javítása;
•	a klímaváltozás hatásainak visszafogása, és haladás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell felé;
•	a kis- és középvállalatok (KKV-k) üzleti támogatása;
•	általános gazdasági érdekű szolgáltatások;
•	telekommunikációs, energia- és szállítási infrastruktúra;
•	az intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése;
•	egészségügyi, oktatási és szociális infrastruktúra; és
•	fenntartható városfejlesztés.

A TEMATIKUS FÓKUSZ ERŐSÍTÉSE
Néhány kiemelt prioritású területhez minimális előirányzat lett megállapítva, ezzel garantálva, hogy az EU forrásai a prioritásoknak megfelelően koncentrálódjanak. A fejlettebb és az átmeneti régiókban például az ERFA
nemzeti szinten hozzáférhető forrásainak legalább 80 %-át kell energiahatékonyságra és megújuló energiaforrásokra, valamint innovációra és a KKV-k támogatására fordítani (ezen belül legalább 20 %-ot energiahatékonyságra és megújuló energiaforrásokra). A kevésbé fejlett régiók szélesebb körű fejlesztési szükségleteiknek
megfelelően több beruházási prioritás közül választhatnak. Ugyanakkor ezekben a régiókban is legalább az
ERFA forrásainak 50 %-át kell energiahatékonyságra és megújuló energiaforrásokra, valamint innovációra és
a KKV-k támogatására fordítani.

A TERÜLETI KOHÉZIÓ ISMÉTELT MEGERŐSÍTÉSE
A javasolt szabályozás fokozottan előtérbe helyezi a fenntartható városfejlesztést. E célból az ERFA forrásainak
legalább 5 %-át fenntartható városfejlesztésre kell előirányozni, továbbá létre kell hozni egy városfejlesztési
platformot a kapacitásbővítés és a tapasztalatcsere fórumaként, és meg kell határozni azoknak a városoknak
a listáját, amelyek esetében integrált lépéssorozat szükséges a fenntartható városfejlesztés megvalósításához.
A javaslat az éves finanszírozás legfeljebb 0,2 %-áig támogatja a fenntartható városfejlesztés innovatív megközelítéseit is.
Fokozott figyelemben részesülnek a különleges természeti vagy demográfiai jellemzőkkel bíró területek, meghatározott extra forrásokat biztosítva a legkülső és a gyéren lakott régiók fejlesztésére. Ennek az előirányzatnak
legalább 50 %-át kell olyan lépésekhez felhasználni, amelyek a legkülső régiók gazdasági diverzifikációját és
modernizációját segítik, különös figyelmet fordítva a kutatás és az innováció, az információs és kommunikációs
technológiák, valamint a KKV-k versenyképessége terén elérhető fejlődésre.
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4

Az Európai Szociális Alap

A

z Európai Szociális Alap (ESZA) nem csupán a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítására
szolgál, hanem egyidejűleg az Európai Unió fő pénzügyi eszköze az emberi erőforrások fejlesztésére is.
Segít bővíteni az EU lakosságának foglalkoztatási lehetőségeit, támogatja az oktatás színvonalának emelését,
valamint a szegénység által leginkább fenyegetett rétegek helyzetének javításából is részt vállal.
A szabályozás négy fő tematikus célt jelöl meg az ESZA Unión belüli prioritásaként:
(i) a foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása;
(ii) a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi befogadás erősítése;
(iii) befektetés az oktatásba, a készségfejlesztésbe és az élethosszig tartó tanulásba; és
(iv) az intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése.
Az ESZA finanszírozásának azonban további tematikus célokat is le kell fednie, például: az alacsony széndioxidkibocsátású, klímabarát és erőforrás-hatékony gazdaság felé való elmozdulás támogatása; az információs és
kommunikációs technológiák használatának bővítése; a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése;
és a kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképességének javítása.

A TEMATIKUS FÓKUSZ ERŐSÍTÉSE
Az ESZA forrásainak legalább 20 %-át kell a társadalmi felzárkóztatásra és a szegénység elleni küzdelemre fordítani,
összhangban az EU befogadó növekedés melletti elkötelezettségével. A programoknak a befektetési prioritások
közül néhányra kell összpontosítaniuk a forrásokat, az egyes tematikus célok részleteit követve.

A PARTNERSÉG MEGERŐSÍTÉSE
A javaslat külön rendelkezésekben tér ki a partnerség erősítésére, valamint a szociális partnerek és a nem kormányzati szervezetek (NGO-k) aktív részvételének bátorítására az ESZA finanszírozásának felhasználásában.
A kevésbé fejlett régiókban az ESZA forrásainak megfelelő részét irányozza elő a szociális partnerek és az NGO-k
általi kapacitásbővítésre.

A TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ ÉS A TRANSZNACIONÁLIS
EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGERŐSÍTÉSE
A társadalmi innováció és a transznacionális együttműködés bátorítása céljából megnövelt szintű társfinanszírozás érhető el a kijelölt prioritási tengelyek mentén, speciális programalkotási és ellenőrzési megállapodások
lépnek életbe, továbbá a Bizottság markánsabb szerepet vállal a legjobb módszerek kölcsönös megosztásában
és elterjesztésében, valamint a közös cselekvés előmozdításában szerte az Unióban.

AZ EREDMÉNYCENTRIKUSSÁG ERŐSÍTÉSE
Az ESZA támogatásainak hatékonyabbá tételét szem előtt tartva különleges rendelkezések várhatók az erőforrások
koncentrált felhasználásának biztosítása érdekében. Emellett közös mutatószámok kerülnek meghatározásra
annak érdekében, hogy az ellenőrzés pontosabbá váljon, valamint hogy az ESZA támogatásának hatásai egyszerűbben felmérhetők legyenek az EU egészének szintjén.
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A TELJESÍTÉSI RENDSZER EGYSZERŰSÍTÉSE
Az ESZA forrásainak – különösen a kisebb kedvezményezettek általi – egyszerűbb igénybevételét segítendő
a tervezett szabályozás egyszerűbb költségopciókra tesz javaslatot. Egy kapcsolódó javaslat szerint a tagállamoknak az egy egységre jutó költségek és az átalánydíjak standard arányait kell alkalmazniuk a kisebb kedvezményezettek esetében. Ez a projektek adminisztrációs terheit akár 50 %-kal is csökkentheti.

A PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK FOKOZOTT HASZNÁLATA
Külön előírások foglalkoznak a pénzügyi instrumentumok használatának bátorításával, hogy a tagállamok és
a régiók maximálisan kihasználják az ESZA által kínált előnyöket, és még nagyobb finanszírozási kapacitással
támogathassák a foglalkoztatást, az oktatást és a társadalmi felzárkóztatást.

5

A Kohéziós Alap

A

Kohéziós Alap a transzeurópai szállítási hálózat (TEN-T) és a környezetvédelem területén végzett befektetésekkel támogatja azokat a tagállamokat, amelyekben az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem
(Gross National Income, GNI) kevesebb mint 90 %-a az EU 27 tagországa átlagának.

A TEMATIKUS FÓKUSZ TÁMOGATÁSA
A környezetvédelem területén a Kohéziós Alap továbbra is befektetésekkel segíti a következő területek fejlesztését: klímaváltozással kapcsolatos átállás és kockázatmegelőzés; vízkezelés és hulladékgazdálkodás; és a városi
környezet védelme. A Bizottság többéves pénzügyi keretrendszerről szóló javaslataival összhangban az energiával kapcsolatos, pozitív környezeti hatással járó befektetések is jogosultak lesznek a támogatásra. Az energiahatékonyságba és a megújuló energiába való befektetések így szintén támogatottak lesznek. A szállítás területén
a Kohéziós Alap (a TEN-T hálózaton kívül) az alacsony széndioxid-kibocsátású szállítási rendszerek és a városi
közlekedés fejlesztéseibe fektet forrásokat.
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6

Európai területi együttműködés

A

z Európai területi együttműködés a kohéziós politika egyik célterülete, amely keretet biztosít a különböző
tagállamok nemzeti, regionális és helyi szintű szereplői közötti tapasztalatcseréhez, valamint a közös
problémák megoldását célzó közös cselekvéshez is. Ez azért nagyon fontos, mert a tagállamok és a régiók
egyre gyakrabban találják magukat szembe a határaikon átívelő kihívásokkal, amelyekre közös, együttműködésen alapuló, a teljes érintett földrajzi területet lefedő megoldást kell találni. Az Európai területi
együttműködés ennek megfelelően fontos előmozdítója lehet az új lisszaboni stratégia területi kohéziós
törekvéseinek is.
Számos érdekelt kérésének megfelelően külön szabályozás javasolt az Európai területi együttműködésre, amely
jobban figyelembe veszi a programok több országon átívelő jellegét, és specifikus rendelkezéseket tartalmaz az
együttműködési programokkal és műveletekkel kapcsolatban. A javaslat ezért harmadik fél ország részvételével
is számol, jobban igazodva a valós együttműködésekhez. Ezen túlmenően a javaslat sokkal rendszeresebben
definiálja az Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) szerepét egy együttműködési helyzetben.

A PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSOK FELOSZTÁSA
A javaslat előirányozza az egyes feladatcsoportokhoz elérhető pénzügyi forrásokat, és meghatározza a tagállamoknak való kiosztás feltételeit. A tervezett felosztás a következő:
• 73,24 % határokon átnyúló együttműködésre;
• 20,78 % transznacionális együttműködésre; és
• 5,98 % interregionális együttműködésre.
Továbbra is megmarad az erőforrások transzferének az a mechanizmusa, amely az Unió külső határainál zajló
együttműködéseket segíti az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) és az Előcsatlakozási támogatási
eszköz (IPA) keretein belül. Az Európai területi együttműködés céljait követő programok keretében zajló együttműködések külső eszközökkel finanszírozott formái továbbra is támogatást élveznek.
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A STRATÉGIAI MEGKÖZELÍTÉS ÉS FÓKUSZ ERŐSÍTÉSE
A tematikus fókusz és a befektetési prioritások előírásai javítják a programok stratégiai összpontosítását. A programalkotók egy témaválasztékból a kapcsolódó befektetési prioritásokkal együtt választhatnak prioritást, biztosítva
az együttműködés maximális hozzáadott értékét. A kiválasztási feltételek szigorodása mindeközben garantálja,
hogy a tényleges közös cselekvési programok részesüljenek előnyben a finanszírozás meghatározásánál. A programokat teljesítményértékeléssel is vizsgálni fogják.
Figyelembe véve a lehetséges átfedést a jelenlegi és a jövőbeli makrorégiók, tengermedence-definíciók és
transznacionális programterületek között, a javasolt szabályozás kifejezetten kitér arra, hogy a transznacionális
együttműködés makrorégió-szintű stratégiák kidolgozását és megvalósítását is támogathatja.

FÓKUSZBAN AZ EGYSZERŰSÍTÉS ÉS A KEVESEBB ADMINISZTRÁCIÓ
„Karcsúsított” intézkedések kerülnek kidolgozásra a megvalósítás, valamint a pénzügyi irányítás és ellenőrzés
terén. Csökkent például a programok megvalósításában részt vevő hatóságok száma, és pontosabban meg lettek
határozva a szerepek és felelősségek. Továbbfejlesztett mutatószámok alkalmazására is született javaslat.
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7

Európai területi együttműködési
csoportosulás

A

helyi és regionális partnereknek 2006 óta lehetőségük van Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) létrehozására, amely a közös jogi keretnek köszönhetően lehetővé teszi a nemzeti szabályok
és előírások bonyolult különbségeiből adódó nehézségek áthidalását. A Bizottság jelentős módosításokat
javasol a jelenlegi EGTC-szabályozás alábbi területein:
• Európai területi együttműködési csoportosulások egyszerűbb létrehozása;
• a tevékenységek hatókörének felülvizsgálata;
• Európai területi együttműködési csoportosulások megnyitása a nem EU-tag régiók előtt;
• átláthatóbb működési szabályok a munkatársak alkalmazásában, a költségnyilvántartásokban és a hitelezők
védelmében; és
• gyakorlati együttműködés a közszolgáltatások és a helyi szolgáltatások nyújtásában.

NAGYOBB RUGALMASSÁG A TAGSÁG TERÉN
Az Európai területi együttműködési csoportosulások részéről hosszabb ideje hangoztatott igény a nem EU-tag
régiók befoglalása. Az új szabályozás ezt lehetővé teszi bizonyos feltételek teljesülése esetén. Ha azonban egy
Európai területi együttműködési csoportosulás csak egy tagállamból és egy harmadik fél országból tartalmaz tagokat, külön szerződési jogi keret szükséges a harmadik fél országokkal való együttműködéssel kapcsolatban.

AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC)
LÉTREHOZÁSÁNAK SZABÁLYAI ÉS AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOKTÓL
SZÜKSÉGES JÓVÁHAGYÁS
Meghatározásra kerülnek azok a feltételek, amelyek alapján a nemzeti hatóságok jóváhagyhatják vagy elutasíthatják egy Európai területi együttműködési csoportosulás működését, és az ehhez szükséges vizsgálatra és döntésre
egy ajánlott időkorlát is bekerül a szabályozásba.
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A KOHÉZIÓS POLITIKA KÖLTSÉGVETÉSE 2013 UTÁN (2011-ES ÁRAKON)

Európai Összekapcsolási Eszköz:
szállítás, energia, valamint információs
és kommunikációs technológiák
40 milliárd euró
Külön keret a legkülső
és az északi régióknak
0,9 milliárd euró

Kohéziós Alap *
68,7 milliárd euró

Együttműködés
11,7 milliárd euró

ÖSSZESEN

Fejlettebb régiók
53,1 milliárd euró

Európai Összekapcsolási Eszköz:
szállítás, energia, valamint
információs és kommunikációs
technológiák
40 milliárd euró
ÖSSZESEN

Átmeneti régiók
39 milliárd euró

336 milliárd euró

Kevésbé fejlett régiók
162,6 milliárd euró

376 milliárd euró

* A Kohéziós Alapból 10 milliárd euró
el lesz különítve az új Európai Össze
kapcsolási Eszköz finanszírozására
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JOGOSULTSÁG A KEVÉSBÉ FEJLETT RÉGIÓK SZÁMÁRA
2007-2013

2014-2020

Azok a NUTS 2 régiók, amelyekben az egy főre jutó
GDP kevesebb mint 75 %-a az EU átlagának

Nincs változás

Átmeneti támogatás azoknak a régióknak, amelyek
jogosultak maradtak volna a konvergenciacél szerinti támogatásra, ha a küszöb az EU-15 átlagos
GDP-jének 75 %-a maradt volna (és nem az EU-27
átlaga lenne a viszonyítási alap)

Külön kategória az átmeneti régióknak

Kohéziós Alap: Azok a tagállamok, amelyekben az
egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) kevesebb mint 90 %-a az EU 27 tagországa átlagának

Nincs változás

Átmeneti támogatás azoknak a tagállamoknak,
amelyek jogosultak maradtak volna a Kohéziós
Alapból való támogatásra, ha a küszöb az EU-15
átlagos GNI-jének 90 %-a maradt volna (és nem az
EU-27 átlaga lenne a viszonyítási alap)

Átmeneti támogatás azoknak a tagállamoknak, amelyek
2013-ban jogosultak lettek volna a Kohéziós Alapból
való támogatásra, de amelyekben az egy főre jutó GNI
meghaladja az EU-27 átlagának 90 %-át

JOGOSULTSÁG AZ ÁTMENETI RÉGIÓK SZÁMÁRA
2007-2013

2014-2020

Átmeneti támogatás azoknak a NUTS 2 régióknak,
amelyek jogosultak maradtak volna a konvergen
ciacél szerinti támogatásra, ha a küszöb az EU-15
átlagos GDP-jének 75 %-a maradt volna, és nem az
EU-27 átlaga lenne a viszonyítási alap (a konvergencia fokozatos kivezetése)

Azok a NUTS 2 régiók, amelyekben az egy főre jutó
GDP az EU-27 átlagának 75 és 90 %-a között van, külön
differenciálva azokat a régiókat, amelyek jogosultak
a 2007 és 2013 közötti konvergenciacél szerint

Átmeneti támogatás azoknak a NUTS 2 régióknak,
amelyek a 2000 és 2006 közötti 1. célkitűzés hatálya
alá tartoztak, de amelyeknek GDP-je meghaladta az
EU-15 átlagának 75 %-át (RCE fokozatos bevezetése)

JOGOSULTSÁG A FEJLETTEBB RÉGIÓK SZÁMÁRA
2007-2013

2014-2020

Minden olyan NUTS 2 régió, amely nem tartozott
a konvergenciacél hatálya alá, és amely nem tartozik a fokozatosan kivezetett átmeneti támogatás
hatálya alá

Azok a NUTS 2 régiók, amelyekben az egy főre jutó
GDP az EU-27 átlagának 90 %-a fölött van, külön differenciálva azokat a régiókat, amelyek jogosultak a 2007
és 2013 közötti konvergenciacél szerint

Átmeneti támogatás azoknak a NUTS 2 régióknak,
amelyek a 2000 és 2006 közötti 1. célkitűzés hatálya
alá tartoztak, de amelyeknek GDP-je meghaladta az
EU-15 átlagának 75 %-át (RCE fokozatos bevezetése)
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A 2014 és 2020 közötti jogosultságok szimulálása
Egy főre jutó GDP (vásárlóerő-paritáson – PPS), index: EU-27=100
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A javasolt szabályozás teljes szövegét lásd:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ?
Ingyenes kiadványok:
• az EU-könyvesbolton (EU Bookshop) keresztül (http://bookshop.europa.eu);
•	az Európai Unió képviseletein és küldöttségein keresztül.
A képviseletek és küldöttségek elérhetőségeiről a http://ec.europa.eu
weboldalon tájékozódhat, illetve a +352 2929-42758 faxszámon érdeklődhet.
Megvásárolható kiadványok:
• az EU-könyvesbolton keresztül (http://bookshop.europa.eu).
Előfizetéses kiadványok (az Európai Unió Hivatalos Lapjának sorozatai,
az Európai Bírósági Határozatok Tára stb.):
• 	az Európai Unió Kiadóhivatalának forgalmazó partnerein keresztül
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm).
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