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 BEVEZETÉS 

 

 Az Európai Unió regionális politikája – az EU belső fejlesztési politikája, a közösségi 

politikák egyike. A Római Szerződés (1957) szerint a nyugat-európai integráció nem valósulhat 

meg a regionális különbségek csökkentése nélkül, mivel az akadályozná a négy szabadságelv 

megvalósulását, azaz az áruk, a szolgáltatások, a tőke és munkaerő szabad áramlását. 

 Ma az Európai Unió regionális politikája új lehetőségeket teremt és csökkenti a régiók 

közti jövedelemkülönbségeket s a területi egyenlőtlenségeket is. Az Európai Unió regionális 

politikája a különböző régiók fejlődése közti különbségek csökkentését tűzte ki céljául, a 

gazdasági és szociális kohézió erősítésének érdekében. Ugyanakkor az Unió egészének szembe 

kell néznie mindazon kihívásokkal, amelyek a globalizáció következtében felgyorsuló gazdasági 

átalakulásokból, a kereskedelem nyitottabbá válásából, a technológiai forradalom hatásaiból, a 

gazdaság és az ismeretek fejlődéséből, az egyre öregedő népességből és a bevándorlás 

növekedéséből adódnak.  

 Az új tagállamak felvételével ez a harmonizációs folyamat megerősítésre szorult. A 

2007–2013-as időszakra vonatkozó kohéziós politika megszervezéséhez új törvényi keret került 

kidolgozásra. A tagállamok és a régiók feladata a közösségi prioritások nemzeti prioritásokba 

való lebontása, azok sajátosságainak megőrzése mellett. A főbb prioritások a következők: a 

technológiai kutatás és fejlesztés, az innováció és a vállalkozói szellem előmozdítása, az 

információs társadalom, a közlekedés, az energia, a környezetvédelem és a humán tőkébe való 

beruházás, a foglalkoztatáspolitika és az üzleti vállalkozások és dolgozók 

alkalmazkodóképességének növelése.  

 A tantárgy képzési célja: a tantárgy ismerteti regionális politikai alapfogalmakat, 

bemutatja a regionális politika, fejlesztés feladatait, cél- és eszközrendszerét. Részletesen 

tárgyalja a területi különbségek kialakulásának okai, kezelésük lehetséges megoldásait.  A 

hallgatók megismerik az Európai Unió regionális politikájának kialakulását és fejlődését, a 

regionális fejlesztési programok finanszírozásához rendelkezésre álló forrásokat. Ismereteket 

szereznek a régiók területi felépítéséről, intézményi hátteréről, megismerik az aktuális regionális 

fejlesztési intézkedéseket. A 2007–2013-as időszakra vonatkozó kohéziós politika 

megszervezéséhez új törvényi keret került kidolgozásra. A tantárgy ismerteti a főbb, érvényben 

lévő általános szabályokat és mindegyikhez magyarázó kommentárt fűz. 
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A regionális politika kialakulása az EU-ban 

  

 A regionális politika célja - egy adott ország területén élő valamennyi ember számára a 

méltányos szintű jövedelem és életkörülmények eléréséhez való hozzájárulás. A régió az egyedi 

jellegzetességeket felmutató, földrajzilag lehatárolható területi egységet jelent. A régiók 

kialakulása visszavezethető politikai vagy gazdasági okokra egyaránt. Politikai okként jelenhet 

meg az állami feladatok dekoncentrálásának, a közigazgatási funkciók hatékonyabbá tételének 

igénye, míg gazdasági ok lehet az egységes és hatékony fejlesztés iránti igény megjelenése. A 

kulturális örökség hasonlósága szintén vezethet régió kialakulásához. 

 Az Európai Unió a regionális politika révén arra törekszik, hogy segítsen felzárkózni az 

elmaradott régióknak, átalakítani a hanyatlóban lévő ipari régiók szerkezetét, diverzifikálni a 

mezőgazdaságú vidéki területek gazdaságát és újjáéleszteni a pusztuló városrészeket. Eközben 

elsősorban a munkahelyteremtésre összpontosít. Más szóval az Európai Unió gazdasági, 

szociális és területi „kohéziójára” törekszik. Az Európai Unió költségvetésének jelentős részét 

fordítja arra, hogy csökkentse a régiók fejlettségében és az állampolgárok jólétében fennálló 

különbségeket.  

 A gyakorlatban a regionális politika segít az embereknek munkát és jobb megélhetést 

találni az országukon, régiójukon, városrészükön vagy falujukon belül. Lehetővé teszi, hogy az 

autópályák, a nagysebességű vasút-vonalak és a repülőterek közelebb hozzák a periférián 

elhelyezkedő régiókat a gazdasági fejlődés nagyobb központjaihoz; kis- és közepes 

vállalkozások jöjjenek létre az elmaradott térségekben; az információs társadalom 

meggyökerezzék a vidéki területeken.  

1957  A Római Szerződés preambulumában a szerződő országok kifejezik törekvésüket, 

hogy „népeik gazdaságait egyesítik, és azok harmonikus fejlődését előmozdítják, az 

egyes területek közötti különbségeket és a kedvezőtlenebb adottságú területek 

elmaradottságát csökkentik”. 

1958  Létrejön két ágazati alap: az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA). 

1975  Létrejön az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a tagállamok által befizetett 

költségvetés egy részének a legszegényebb régiók közötti újrafelosztására. 

1986  Az Egységes Európai Okmány lefekteti a valódi kohéziós politika alapját, amelynek 

célja, hogy ellensúlyozza az egységes piac által a déli országokra és egyéb hátrányos 

helyzetű régiókra nehezedő terheket. 
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1989-1993 1988 februárjában Brüsszelben az Európai Tanács felülvizsgálja a (ma már 

strukturális alapokként ismert) szolidaritási alapok működését, és (1997-es árakon) 68 

milliárd ECU-t különít el számukra. 

1992  A Maastrichtban elfogadott és 1993-ban életbe lépett Szerződés az Európai Unióról a 

kohéziót jelöli meg az Unió egyik alapvető céljaként a gazdasági és monetáris unió, 

valamint az egységes piac mellett. A Szerződés létrehozza a Kohéziós Alapot a 

szegényebb tagállamok környezetvédelmi és közlekedési projektjeinek támogatására. 

1994-1999 Az Európai Tanács 1992 decemberében Edinburgh-ban megtartott ülésén úgy dönt, 

hogy a Közösség költségvetésének harmadát, (1999-es árakon) közel 177 milliárd 

ECU-t, a kohéziós politikára fordítja. A strukturális alapok mellett egy új támogatási 

formát, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközt (HOPE) hoznak létre.  

 A berlini Európai Tanács (1999 márciusában) dönt a strukturális alapok reformjáról, 

és módosítja a Kohéziós Alap működését. Ezekre az alapokra 2000 és 2006 között 

évente több mint 30 milliárd eurót fordítanak, azaz hét év alatt összesen 213 milliárd 

eurót. A már hét éve működő PHARE-programot kiegészítő Előcsatlakozási 

Strukturális Politikák Eszköze (ISPA) és a Speciális Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Csatlakozási Program (SAPARD) elősegíti a közép- és kelet-európai 

tagjelölt országok gazdasági és társadalmi fejlődését és környezetvédelmét. 

2000-2001 A lisszaboni Európai Tanács (2000. március) elfogadja a foglalkoztatottságra 

összpontosító és arra irányuló stratégiát, hogy az Unió „2010-re a világ 

legversenyképesebb és legdinamikusabb ismeretalapú gazdaságává váljon”. A 

göteborgi Tanács (2001. június) kiegészíti ezt a stratégiát, összekapcsolva azt a 

fenntartható fejlődéssel. 

2002  A koppenhágai Európai Tanács (2002. december) eredményeként megállapodnak tíz 

új tagállamnak az Unióhoz való csatlakozására vonatkozó feltételekben. 

2004  Február 18-án az Európai Bizottság benyújtja javaslatát a 2007 és 2013 közötti 

kohéziós politika reformjára vonatkozóan: „Új partnerség a kohézió: konvergencia, 

versenyképesség, együttműködés érdekében”. Május 1-jén Ciprus, a Cseh 

Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, 

Szlovákia és Szlovénia csatlakozik az Európai Unióhoz. 

2007  Hatályba lép az Európai Unió új kohéziós és regionális  politikája. Akorábbinégy 

strukturális alap, a közösségi kezdeményezések és a Kohéziós Alaphelyett két 

strukturális alap: az Európai Regionális Fejlesztési Alap(ERFA) és az Európai 

Szociális és Alap, valamint a Kohéziós Alap maradtfenn. Leválasztásra kerültek a 
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közös agrárpolitikához, illetve a közöshalászati politikához kapcsolódó finanszírozási 

eszközök és létrejött azEurópai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA), 

valamint azEurópai Halászati Alap (EHA).   

 A régió alatt egyedi sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzőket magában 

foglaló s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet értünk. A régiók létrejöhetnek 

politikai okok következtében, amikor egy adott állam területén belül, az állami feladatok 

dekoncentrálására, vagy decentralizálására, a különböző közigazgatási funkciók elosztására 

földrajzilag elhatárolt területi egységeket - tartomány, megye, járás - alakítanak ki. Gazdasági 

okok is hozzájárulhatnak a régiók kialakulásához. A kulturális értékek azonossága, azok 

alkotóelemeinek fenntartása, szintén meghatározója lehet valamely területi egységnek. S végül a 

fejlesztés, a jövőépítés érdekében is lehatárolhatnak területi egységeket, amelyek a sajátosságaik 

- pl. általános elmaradottság, ágazati válság, munkanélküliek magas aránya, egyoldalú gazdasági 

szerkezet stb. - miatt, egységes megújításra szorulnak. Ez a lehatárolás azonban már kötődik a 

közigazgatási határokhoz. 

 A kezdetben regionális, majd strukturális elnevezésű szakpolitika végigkísérte az európai 

integráció életét, mára a közösségi költségvetés egyik legnagyobb tételét teszi ki. Az EU ezen 

törekvése arra vezethető vissza, hogy biztosítsa a közös piac stabilitását, valamint országok közti 

különbségek csillapítását 

 A két világháború között már több ország beavatkozott az eltérő fejlődésű és fejlettségű 

regionális növekedésbe, komplex fejlesztésekről ekkor még nem beszélhetünk. Kivétel ez alól 

talán csak Nagy-Britannia volt. A II. Világháború utáni újjáépítés miatt átmenetileg és részben 

eltűntek a régiók közötti kirívó egyenlőtlenségek, így a politika csak nemzeti szinten fogalmazott 

meg fejlesztési célokat. A regionális fejlődés nemzeti szinten, állami beavatkozás segítségével 

folytatódott. 

 A regionális politika – ellentétben a közös agrárpolitikával – nem szerepelt alapvető 

közösségi célként az Európai Gazdasági Közösség (később Európai Unió) 1957-es 

megalakulásakor. Ennek ellenére már akkor megfogalmazódott, hogy az integráció nem 

valósulhat meg a regionális különbségek mérséklése nélkül, mert az akadályozza az áruk, a 

szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlását. 

 A Római Szerződésben döntöttek az Európai Szociális alap létrehozásáról, ez 1960-ban 

kezdte meg működését. Célja a munkanélküliség mérséklése, a szakmai képzés és továbbképzés 

segítése volt. A Római Szerződésben (1957) ugyan már megfogalmazódik, hogy a nyugat-

európai integráció nem képzelhető el a regionális különbségek mérséklése nélkül, támogatási 

politika ekkor még nem társult hozzá. A „hatok” közössége a dél- olaszországi területeket 
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leszámítva homogén gazdasági fejlettségi szintről tanúskodott, így egyik tagállam sem próbált 

nyomást gyakorolni. A régiók azért kaptak már az integráció korai szakaszában is figyelmet, 

mivel a jövőbeni, illetve csatlakozó új államok regionális különbségei gátló tényezői lehetnek a 

négy alapszabadság, az áruk, a szolgáltatások, a tőke és munkaerő szabad áramlásának.  

 A hatvanas évek erőteljes gazdasági növekedésében a területi kérdések nem kerültek 

felszínre, a közösségi szintű támogatás mindössze az Európai Beruházási Bank kedvezményes 

hiteleiben,  és a Közös Agrárpolitika keretében valósult meg. 1964-ben az Európai Közösség 

Gazdasági és Szociális Bizottságának egyik feladataként megjelenik a regionális politika, és 

1967-ben ennek szervezésére önálló főigazgatóság alakult. 1964-ben a Közösség Gazdasági és 

szociális bizottságának új feladataként jelent meg a regionális politika, ennek hatására 1967-ben 

létrehozták a Regionális Főigazgatóságot, melynek feladat lett a közösségi szintű regionális 

politika kialakítása. 

 A területi különbségek a közösség bővítésekor kerültek igazán felszínre, amikor az 

újonnan csatlakozó országokban (pl. Nagy-Britannia) jelentős regionális különbségekkel kellett 

szembenézni és kezelni kellett a kialakult helyzetet. Ezek a területi különbségek a Közösség első 

bővítésének előkészítésekor, valamint a '70-es évek elején a Werner- tervben kitűzött monetáris 

unió koncepciója lévén kerültek igazán felszínre. Az 1971-ben összeomlott Bretton Woods-i 

rendszer, valamint az 1973 októberében kezdődő olajválság felhívta arra a figyelmet, hogy a 

recessziók következtében a közös piac sikeres működéséhez szükség van az elmaradott régiók 

közösségi támogatására- egyben fejlesztésére. 1973-tól Nagy- Britannia és Írország, valamint 

1981-től Görögország esetében merültek fel komolyabban a regionális különbségek, ennek 

mérséklése elsődleges céllá vált a piac működése érdekében. Az 1972-es Párizsi 

Csúcsértekezleten született döntések mentén határozták el, hogy közösségi (pénzügyi) eszközök 

igénybevételével kell elősegíteni a szerkezeti (strukturális) és területi aránytalanságok 

mérséklését, illetve megkezdődött az akkor belépett tagországok területi politikájának 

egyeztetése, amely egybeesett a Közösségek hasonló törekvéseivel. 

 Az 1970-es években súlyos válság sújtotta az Egyesült Királyságot, így a csatlakozási 

tárgyalások során hangsúlyos szerepet kapott a regionális politika kérdése. A közösség első 

regionális politikai biztosa is angol volt. Ekkor készült el az első jelentés a regionális 

problémákról és a teendőkről. 

 Az 1972-es Párizsi csúcsértekezleten döntöttek arról, hogy a közösségi pénzügyi források 

egy részét a fennálló regionális különbségek csökkentésére kell fordítani, és a strukturális 

aránytalanságokat meg kell szüntetni. E közösségi törekvés egybeesett az új tagországok 

törekvésével.  
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 1975-ben jött létre az Európai Regionális Fejlesztési Alap, melynek feladata volt az 

elmaradott területek fejlesztése, az egyenlőtlenségek kiegyenlítése. Ekkor még csak a Közösség 

költségvetésének alig 5 százalékát használhatta fel céljai eléréséhez, ez a későbbiekben 

növekedett. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF), célja volt az Európai Szociális 

Alappal (ESF) és Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalappal (EMOGA) 

együttműködve a strukturális intézkedéseken keresztül, hogy csökkentse a gazdasági és 

társadalmi különbségeket a régiók között. 1975 és 1988 között 24,4 milliárd ECU-t (kb. 22 

milliárd USD-t) fordítottak mintegy 41 ezer közösségi strukturális beruházás finanszírozására. 

Ez alatt a másfél évtized alatt az ERDF forrásaiból 873 ezer munkahely létesült vagy maradt 

fenn Nyugat-Európában. A fejlesztések 80%-át infrastrukturális beruházások tették ki, a 

legnagyobb összeget Olaszország és Nagy-Britannia használta fel, bár később, 1988-ban már 

Spanyolország volt a második legnagyobb felhasználó. 

 1985-ben létrehozták az Integrált Mediterrán Programot, melynek célja az újonnan 

csatlakozott Görögország, továbbá Spanyolország és Portugália ’segélyezése’ volt. 1988-tól már 

Spanyolország használta fel a második legtöbb pénzügyi eszközt.  

 1988-ban a Római Szerződés kiegészítéseként Egységes Európai okmány született a 

gazdasági és szociális kohézió elérése érdekében. Ekkor alakította ki az Unió a fejlesztésre 

szoruló térségeket, melyek fejlettsége elmaradt az uniós átlagtól, valamint szerkezeti 

problémákkal is küzdenek. E területek jellemzője, hogy olyan hagyományos gazdasági ágaktól 

függnek, melyek nem képesek megfelelő jövedelmet biztosítani az ott élők számára. Az 

Egységes Európai Okmány (1987) konkrétan, új politikaként nevesíti a közösségi politikák 

között a regionális politikát, és kiegészíti a Római Szerződést a gazdasági és szociális összefogás 

fejezettel (V. cím, 130/a-130/e cikkelyek). A regionális politika céljaként a gazdasági és szociális 

kohézió erősítését jelölték meg, a különböző régiók közötti különbségek és a kedvezőtlen 

adottságú területek elmaradottságának csökkentésével, a Közösségnek mint egésznek 

harmonikus fejlődése érdekében. A regionális politika megreformálása 1985-ben, Jacques Delors 

Európai Bizottság elnökének mandátuma alatt zajlott. Az 1986-ban elfogadott Egységes Európai 

Okmány új alapokra helyezte a közösségi regionális fejlesztést, valamint a gazdasági és 

társadalmi kohézió immáron Közösségi célként került megfogalmazásra. A kormányközi 

megállapodásoktól szupranacionális szintre helyeződött a források elosztása. Erre azért volt 

szükség, mivel a frissen csatlakozott mediterrán országokkal – Görögország (1981), 

Spanyolország és Portugália (1985) heterogén fejlettségűvé vált az EK. A régiók innentől kezdve 

közvetlenül kapták meg a fejlesztési pénzeket, de ezzel együtt a régió újradefiniálására is sor 

került.  
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 A támogatandó térségek kijelölése a NUTS rendszer alapján történt. A NUTS rendszert az 

Eurostat fejlesztette ki és egész Európát lefedi. Öt szintet különböztet meg: 

 országos NUTS 1: nagyobb földrajzi kiterjedésű országokban- például Németország- a 

tartományi szintet jelöli, 

 regionális NUTS 2: a támogatások igénylésére jogosult régiót takarja, Magyarországon 

hét darab található. A Közösségi GDP 75%-át el nem érő régiók jogosultak támogatásra, 

Jellemző lélekszáma 1,5-2 millió közé esik- kisebb országok mindössze egyetlen 

NUTS2-t is kitehetnek, 

 megyei NUTS 3: megyei szintű felosztás, 

 kistérségi NUTS 4: országonként eltérő, mivel tagállami kompetencia a meghatározása, 

 települési NUTS 5: országonként eltérő, mivel tagállami kompetencia a meghatározása. 

 
 

1. ábra A NUTS rendszer felépítése 

Forrás: http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

 A támogatandó térségek lehatárolásában három szempontot vettek figyelembe: az egy 

főre eső GDP mértékét, a munkanélküliségi rátát, a foglalkoztatási csoportok arányát. Ez utóbbi 

esetében különösen a hanyatló iparágakban és a mezőgazdaságban dolgozók magas arányát 

figyelték. A gazdasági és szociális kohézió eléréséhez a régiók közötti különbségek mérséklését, 
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a hátrányos helyzetű térségek elmaradottságának csökkentését és a közösség egészének 

harmonikus fejlődését tűzték ki célként. 

 A reform továbbá azon is változtatott, hogy nem éves költségvetésekben gondolkodtak, 

hanem hosszabb távú ciklusokra terveztek. Az éves tervezet ugyan megmaradt, de a tagállamok 

kötelesek egy jövőre vonatkozó, hét évre szóló stratégiát is kidolgozni. 1988-ban határozott a 

tanács azon öt célkitűzésről, amelyek 1999 végéig meghatározták a strukturális alapok 

felhasználásának célrendszerét. Ausztria, Finnország és Svédország 1995-ös csatlakozása után 

kiegészült egy hatodik ponttal is, egészen az Agenda 2000 életbe lépéséig ezek mentén 

szerveződött a támogatás. Ezen célkitűzések: 

1.  azon területek fejlesztése, ahol az egy főre jutó GDP nem érte el a közösségi átlag 75%-

át. 

2.  az elavult iparszerkezettel rendelkező, valamint a termelés hanyatlásától sújtott térségek 

támogatása. 

3. a fiatalok munkanélküliségét mérséklő hosszú távú programok. 

4. munkavállalók átképzése, valamint az új termelési struktúrához való adaptálása. 

5.  mezőgazdasági és halászati szektorok modernizálása, valamint mezőgazdasági vidékek 

fejlesztése. 

6.  a ritkán lakott térségek támogatása. 

 1993-ban az ERDF, ESF és EMOGA mellett kiegészült a Halászati Orientációs Pénzügyi 

Eszközzel (HOPE), és ezeket összefoglalóan nevezték el strukturális alapoknak. 2007-től 

mindössze az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Európai Szociális Alap maradt 

meg a strukturális alapokban. Ugyanebben az évben egy új forrást bevonó támogatáspolitika is 

megvalósult. A Kohéziós Alapot a Maastrichti Szerződés keretében állították föl Görögország, 

Írország, Olaszország, Spanyolország és Portugália nyomására. Az alap célja, hogy a vásárlóerő-

paritáson mért közösségi GNI-átlag 90%-át el nem érő országok támogatásban részesüljenek. Az 

igényelt pénzek infrastrukturális befektetésekre fordíthatók, pl. nagyszabású környezetvédelmi, 

és közlekedési-szállítási hálózatok kiépítésére. 1993 és 1999 között mintegy 15 milliárd ECU állt 

a támogatások rendelkezésére, ennek 55,2%-át Spanyolország, 17,%-át Görögország, másik 

17,9%-át Portugália, valamint 8,9%-át Írország kapta.  

 Az 1999. március 24-25-i berlini csúcson határoztak az ezredforduló utáni költségvetés 

mértékéről, mivel a volt keleti blokk országainak csatlakozása újabb kevésbé fejlett régiókkal 

járt. Ennélfogva 2000 és 2006 között 260 milliárd eurót irányoztak elő a támogatásokra. A 

Bizottság a hatékonyság és finanszírozás koncentrálása érdekében a korábbi hat célkitűzést 

háromba vonta össze: 
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 az uniós GDP-átlag 75%-át el nem érő régiók támogatása a tengerentúli területekkel- 

mint Azori-szigetek, Kanári-szigetek - valamint a gyéren lakott északi térségekkel együtt, 

 problémás régiók gazdasági és társadalmi szerkezetváltásának támogatása. Ez magában 

foglalja az ipari vidékek visszaesését, mezőgazdaság visszaszorulását, és a 

munkanélküliség visszaszorítását,  

 oktatási, képzési, foglalkoztatási rendszerek és politikák kiigazítása.  

 Az átalakításoknak köszönhetően jelentősen nőtt a költségvetésből a regionális 

támogatásokra fordított összeg. Míg a hetvenes években ebből 5%, addig a nyolcvanas években 

már 10%, míg a kilencvenes évekre már a költségvetés egyharmada ment erre. 2007 és 2013 

között a közösségi költségvetés legnagyobb kiadásaként van számon tartva. Ezen felül a 

tagállamok vállalták, hogy összes GDP-jük 0,46%-át fordítják minden évben a regionális 

fejlesztésekre. A 2004-ben csatlakozott országok kisebb mértékben voltak jogosultak a 

támogatások igénylésére a koppenhágai tárgyalások értelmében, míg a 2007-es ciklustól kezdve 

ugyanolyan feltételek mellett működhettek. 

 A 2007-2013-as ciklusra a 2004-től kezdve csatlakozó államok számára átszabták a 

támogatások elosztását. 308 milliárd euró keretet ad a Bizottság a kohéziós támogatásokra, így 

az összes költségvetés 44%-át fordítják rá. A 2009. december 1-jétől hatályba lépett Lisszaboni 

Szerződés a gazdasági- társadalmi kohéziót kibővítette a területi célkitűzésekkel. Az Európai 

Unió megosztott politikai hatáskörrel rendelkezik, vagyis a tagállamokkal együttműködve dönt. 

Az Európai Bizottság feladata a támogatások elosztása, a tagállami programok és stratégiák 

jóváhagyása, valamint hároméves jelentések készítése az előrelépésekről. 

 Az uniós átlag több mint háromszorosának (336 százalékának) megfelelő 89 300 eurós 

egy főre jutó GDP-vel belső London után Luxembourg (267 százalék) következik, majd Brüsszel 

(233 százalék) és Hamburg (200 százalék) vezetik a sort - írja a 2006-os adatokat összesítő 

jelentés. A lista másik végén a legszegényebb 20 régió mind a pár évvel ezelőtt csatlakozott 

Bulgária, Románia, Lengyelország és Magyarország régiói közül kerül ki, ahol az egy főre jutó 

GDP az uniós átlag 25-42 százaléka között szóródik. Románia északkeleti (2 900 euró/fő) és 

Bulgária északnyugati régiója (2 006 euró/fő) osztozik az utolsó helyen, mindketten az uniós 

átlag 25 százalékának megfelelő egy főre jutó GDP-vel. Magyarországon a hét régió közül 

hatban a GDP az uniós átlag 75 százaléka alatt van. A legjobban a közép-magyarországi régió 

teljesít, ahol az uniós átlag-GDP 105,5 százaléka jutott egy főre 2006-ban. 

(Összehasonlításképpen Prága környéke 162,3, Pozsony környéke 148,7 százalékon áll.). A 

Dunántúl 55, ezen belül a Közép-Dunántúl 57,6, a Nyugat-Dunántúl 63,8, a Dél-Dunántúl 42,9 

százalékot mutatott a 2006-os adatokat figyelembe véve, jelentős visszalépést könyvelhetve el a 
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2004-es adatokhoz képest. Az Alföld és Észak régió egészére, a 2006-os egy főre jutó átlag-GDP 

az uniós átlag 40,9 százaléka jutott, ezen belül Észak-Magyarország 40,7, az Észak Alföld 40,1 

és a Dél Alföld 42,1 százalékon állt. Utóbbi három régió tehát, mind felkerült a legszegényebb 

20 régió listájára. 

 Érdekesség, hogy az ötödik leggazdagabbként rangsorolt holland Groningen tartomány 

lakói felháborodásuknak adtak hangot „folytadó képtelenségnek” nevezve a felmérést, ugyanis 

saját kilátásaikat az uniós támogatási pénzekre meglehetősen rontja, hogy az Eurostat 

módszertana az egy főre jutó GDP számolásánál az ingázókat is figyelembe veszi, mely 

eredmények így nem tükrözik a valóban helyi lakosság teljesítményét. 

 Az 2. ábra mutatja be az Unióban meglévő regionális különbségeket. A 2006-ban 

elkészült felmérés alapján a területi különbségek nem mérséklődtek az Európai Unión belül, a 

közép-kelet európai országok egyes régióinak egy főre jutó GDP-je kevesebb, mint a fele az 

átlagnak, míg egyes térségekben akár 30 százalékkal is meghaladja ezt az értéket (például 

Ausztria, Németország és Írország egyes régiói). 

 

 
2. ábra Regionális különbségek az Unióban 

Forrás: http://www.nyugatijelen.com 
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Az EU strukturális politikájának változása 

  

 Az EU-ban a regionális támogatások a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból 

származnak, a pénzalapokat pedig a közös agrárpolitika (CAP) támogatási rendszerének 

csökkentésével párhuzamosan növelték meg. A 3. ábra mutatja be a Strukturális Alapokból az 1. 

és 2. célkitűzés alapján támogatható térségeket az EU25-ben 2000-2006 között. Míg az 1. 

célkitűzés alapján elsősorban a volt szocialista országok és Spanyolország (továbbá még más 

országok egyes régiói) jutott forráshoz a beruházásokhoz, addig a 2. célkitűzés alapján főként a 

2004-es bővítés előtti tagországok régiói részesülhettek támogatásban. 

 

 

3. ábra A strukturális alapokból támogatható térségek 

Forrás: http://ec.europa.eu/regional_policy 

  A regionális politikát 1988-ban reformálták meg. E folyamat során megemelték az 

elérhető források mértékét és megerősítették a koordinációt a strukturális fejlesztéseket 

támogató alapok között. A strukturális politika fontosságát mutatja az is, hogy a kezdeti 5 
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százalék körüli költségvetési részesedés 30 százalék fölé növekedett, ami a közös agrárpolitikára 

fordított pénzügyi eszközök után a második legnagyobb tétel az Unió költségvetésében. 

 A strukturális politika alapja a régió, ezen belül is a NUTS 2 és NUTS 3 szint. Ez alapján 

a tagországokban megindult a regionalizáció, a régiók kialakítási folyamata. Ez merőben 

másként alakult az egyes tagországokban. Volt, ahol a meglévő közigazgatási egységek alapján 

szervezték meg a régiókat, volt, ahol erős régióval rendelkeztek az adott tagállamok 

(Németország, Belgium), máshol pedig gyenge régiók a jellemzők (Görögország, Dánia). Ez 

utóbbi országokban a régiók csak tervezési-fejlesztési szerepet kaptak. 

 A Strukturális Alapokat 1988-ban hozták létre, már meglévő és újonnan létrehozott 

elemekből. Részei: 

 Európai Szociális Alap: különböző kísérleti programoknak nyújt támogatást a szakképzés, a 

foglalkoztatás és az oktatás területén. 

 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Orientációs része: kifejezetten 

vidékfejlesztési célokat szolgál, többek között szakmai képzéseket, fiatal gazdálkodók 

támogatását, mezőgazdasági termékfeldolgozást. 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap: kis- és közepes vállalkozások versenyképességének 

növelése a cél, valamint a környezetvédelem és interregionális együttműködések 

támogatása. 

 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz: a part menti vizek túlhalászása megelőzésére hozták 

létre, védve a tenger élővilágát és tisztes megélhetést biztosítva a halászoknak. 

 Az 1988-as reform során öt célkitűzést fogalmaztak meg, ezeket 1993-ban kismértékben 

módosították, majd 1995-ben kiegészítették egy hatodikkal is. 2000-től a célkitűzések száma 

háromra csökkent, 2007-től pedig új célkitűzéseket jelöltek ki. A ’90-es évektől kezdve áttértek 

a hosszú távú, átfogó projektek támogatására, míg korábban az egymástól független projekteket 

támogatták. 

 A támogatás során a következő elveket érvényesítette az Unió. 

 Szubszidiaritás: önálló mozgástér, döntés olyan szinten, ahol a legjobban átlátható a 

folyamat és rendelkezésre áll a kompetencia. 

 Decentralizáció: döntési kompetencia alacsonyabb szinteken is, ahol a helyi igények is 

megjelennek. A szubszidiaritás fogalma azt jelenti, hogy a döntéseket és a végrehajtást arra a 

területi szintre kell helyezni, amely a legnagyobb átlátással és kompetenciával rendelkezik a 

feladat megvalósításához. A magasabb szintű szerv nem intézkedhet olyan esetben, amikor 

az adott célkitűzést - eredménnyel - az alacsonyabb szinten is el lehet érni. A szubszidiaritás 

és a decentralizáció az Unió regionális politikájának elsődleges alapelvei, hiszen az 
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integráció ezek segítségével nem csak azt érheti el, hogy a helyi szintek felelőssége 

növekszik, hanem azt is, hogy minél több helyi, regionális-szintű elképzelés (igény) s 

egyben erőforrás jelenjen meg, aktivizálódjon. 

 Partnerség: intézményi koordináció, együttműködés az Európai Bizottság és a tagországok, 

valamint a kormány és a helyi szervek között. A partnerség együttműködést jelent az 

Európai Közösség, jelen esetben az Európai Bizottság és a tagország - illetve azon belül a 

partnerek, kormány, helyi/lokális szervek és a civil szervezetek - között a prioritások 

meghatározásától a programok végrehajtásának megfigyeléséig és értékeléséig. 

 Programozás: összehangolt fejlesztések, partnerségen alapuló fejlesztési stratégiák 

kialakítása, a különböző fejlesztések egymásra épülése. A fejlesztési stratégiák partnerségen 

alapuló kidolgozása, ezek megvalósításának egyértelmű célkitűzési rendszere, a fejlesztések 

egymásra épülése, időbeli ütemezése jelenti a programozást. A programozás elve az Unió 

regionális politikájában azt szolgálja, hogy ne egy-egy projektet (azaz egy-egy létesítményt, 

egy-egy akciót) támogassanak, hanem a régió egészének vagy annak meghatározott 

területének fejlődését befolyásoló célkitűzéseket vagy azok sorozatát. 

 Koncentráció: elhatárolható fejlesztési típusok, azon fejletlen régiók fejlesztése, ahol az egy 

főre eső GDP nem éri el az EU átlag 75 százalékát. A koncentráció azt jelenti, hogy a 

támogatásokat azokra a régiókra kell koncentrálni, ahol a legnagyobb az elmaradottság, azaz 

azokra a régiókra, ahol az egy főre eső GDP nem éri el az EU átlag 75%-át. 

 Addicionalitás: kombinált költségvetési erőforrás hasznosítás, ahol a közösségi támogatás 

segíti a tagország fejlesztési politikáját. Az addicionalitás azt jelenti, hogy a Közösség által 

nyújtott pénzügyi támogatás kiegészíti az adott ország fejlesztési politikáját, hozzájárul 

területfejlesztési stratégiájához. Mindezeken túl a támogatásokat be kell illeszteni a 

Közösségnek a tervidőszakra meghatározott támogatási rendszerébe, összhangban az 

integráció elveinek érvényesítésével. A koncentráció és az addicionalitás célja kettős: 

egyrészt az adottságok felismerése és erősítése, ezzel is hozzájárulva a fejlesztési célkitűzés 

megvalósításához, mérsékelve ezzel a párhuzamosságokat, a pazarlást és az elaprózottságot. 

Másrészt olyan területi egységek kialakítására szolgál, ahol azonos vagy nagyon hasonló 

problémákkal küszködnek (pl. alacsony jövedelmi szint, magas munkanélküliség stb.). Ezzel 

elérhető, hogy statisztikailag is meghatározhatóak lesznek azok a területek, amelyek a 

legkedvezőtlenebb helyzetben vannak, ahová a forrásokat koncentrálni kell. Így könnyebben 

regisztrálhatóak a beavatkozások következményei, eredményei. 

 A Kohéziós Alapot Írország, Spanyolország, Portugália és Görögország 

környezetvédelmi és közlekedési beruházásainak támogatására hozták létre. Működését 1994-
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ben kezdte meg. Mivel a fenti országok GDP-je az Uniós átlag 90 százalékát nem érte el, 

valamint közlekedési infrastruktúrájuk és környezeti állapotuk rossz volt, így többletforrásokhoz 

jutottak ezek rendbetételéhez. A kohéziós alap 2004-ben megnyílt az újonnan csatlakozott 

országok számára is. 

 A támogatás mértéke a kohéziós alap esetében a szokásos 75 százalékkal szemben akár 

85 százalék is lehet, így alacsonyabb önrészt kell biztosítani a projektek lebonyolításához. A 

projekteknek elég nagynak kell lenni azért, hogy látható és látványos legyen a javulás az adott 

térségben élők számára. Autópálya építés esetén olyan projektek támogathatók, melyek 

beleilleszkednek a transzeurópai autópálya hálózat koncepciójába. Az 4. ábra mutatja be a 

Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap éves forrásait millió Euróban és 1999-es árakon. 

 

 
4. ábra A strukturális alapok és a kohéziós alap éves forrásai 

 Forrás: http://ec.europa.eu/regional_policy 

 2000-ben az Európa Tanács elfogadta az AGENDA 2000 reformtervezetet, amely többek 

között a strukturális alapok pénzügyi koncentrációját és hatékonyságának növelését célozta meg. 

A célterületeket lecsökkentették, a pénzügyi eszközöket koncentrálták. Emellett csökkent a 

strukturális alapokra szánt pénzügyi eszközök mennyisége is. 2000-től új célterületként jelent 

meg az oktatás, képzés, továbbképzés és átképzés, mely együttesen humán erőforrás 

fejlesztésnek lehet nevezni. A strukturális alapok összes támogatásának több mint 10 százaléka 

került felhasználásra ezen a területen. 

 A közösségi kezdeményezések száma lecsökkent négyre, ezáltal remélték a hatékonyság 

javulását. A négy program a következő: 

 Interreg III: az országokon és határokon átívelő régiók közötti együttműködést segíti, 

 Urban II: városok és hanyatló városi területek fejlesztésére szolgál 
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 Leader+: a vidék társadalmának összes szereplőjét összehozza a közös célok 

megvalósításáért 

 Equal: munkaerő-piaci esélyegyenlőséget támogatja, diszkrimináció csökkentését segíti 

elő. 

 A fenti innovatív kezdeményezésekre az EU költségvetésének 5-6 százaléka fordítódott. 

Az Unió tanácsa arról is döntött, hogy semelyik tagország nem részesülhet saját GDP-jének 4 

százalékánál nagyobb támogatásban a regionális politika erőforrásaiból. A Kohéziós Alap 

fennmaradt 2000 után is, 2004-től kezdve pedig rendelkezésre áll az újonnan csatlakozó 

országok számára is. Amennyiben a Kohéziós Alapból egy tagállam már nem támogatható, 

akkor az alapra fordított pénzeszköz arányosan lecsökken. A 2000 és 2006 közötti strukturális 

támogatások eloszlását az 1. táblázat mutatja be (milliárd Euró, 1999-es árakon). 

1. táblázat - Strukturális támogatások 

Év/alapok  Összeg  

2000-2006  213.00  

Strukturális alapok 19,00 

Közösségi céltámogatások 182,45 

1. célterület  135,90  

2. célterület  22,50  

3. célterület  24,05  

Közösségi kezdeményezések 10,44 

Halászat 1,11 

Innovatív jellegű kezdeményezések 1,00 

Kohéziós alap 18,00 

 

  

 A 2007 és 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 

Szociális Alap és a Kohéziós alap három új célkitűzést támogat: 

 konvergencia célkitűzés: e célkitűzés hasonló a korábbi programozási időszak (2000-

2006) 1. célkitűzéséhez, melynek célja a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatásának segítése. Ez 

az EU27-ből 17 tagállamra vonatkozik közel 84 régióval (154 millió lakos, ebből néhány régió 

éppen hogy meghaladta a jogosultsági küszöböt, ezért még rájuk is vonatkozik az 1. célkitűzés – 

„phasing-out” régiók). Keretösszege több mint 250 milliárd euró, a teljes keret 82 százaléka. 

 regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés: célja a konvergencia célkitűzés 

hatálya alá nem eső területek versenyképességének és vonzerejének javítása, a foglalkoztatás 
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növelése. Keretösszege az időszakra közel 50 milliárd euró, 19 tagállam 168 régiója érheti el 

ezen forrásokat (ebből 13 olyan „phasing-in” régió, amely korábban az 1. célkitűzés alá 

tartozott). A kohéziós alapból 15 tagország részesülhet. 

 Európai területi együttműködés célkitűzés: célja a helyi és regionális kezdeményezések 

révén a határokon átívelő kezdeményezések támogatása. Ez a korábbi INTERREG közösségi 

kezdeményezésen alapul, azonban jelenleg ide tartozik. Keretösszege közel 8 milliárd euró és 

csak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból van finanszírozva. 

 Az 6. ábra mutatja be a kohéziós alap által támogatott országokat. 

 
6. ábra A kohéziós alapból támogatható térségek 

Forrás: http://ec.europa.eu 

 A regionális politika úgynevezett nagy korszaka 1999-ig tartott. Ez idő alatt mérséklődtek 

a különbségek a legfejlettebb és legfejletlenebb régiók között, és létrejött egy alulról építkező 

közösségi kezdeményezésből indult vidékfejlesztési program, a LEADER is. A regionális 

politika hiányosságai között említhető meg a monitoring rendszer nem túl hatékony működése, 

melynek javítására egyre nagyobb hangsúlyt fektet az Európai Unió. 

 

A strukturális források és felhasználásuk 
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 2007-től a korábbi négy strukturális alap, a közösségi kezdeményezések és a Kohéziós 

Alap rendszere helyett két strukturális alapból (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai 

Szociális Alap) és a Kohéziós Alapból álló rendszer jött létre. Leválasztották a Közös 

Agrárpolitikához (CAP) és a közös halászati politikához kapcsolódó pénzügyi eszközöket és 

létrehozták az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot (EMVA) és az Európai 

Halászati Alapot (EHA). Az Európai Közösségeket létrehozó szerződés 158. cikke előírja, hogy 

a gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítése céljából, csökkentenie kell a különböző régiók 

fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségeket, és a kedvezőtlen helyzetű régiók vagy szigetek 

elmaradottságát. 2007-től a korábbi négy strukturális alap, a közösségi kezdeményezések és a 

Kohéziós Alap helyett két strukturális alap: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és 

az Európai Szociális és Alap, valamint a Kohéziós Alap maradt fenn. Leválasztásra kerültek a 

közös agrárpolitikához, illetve a közös halászati politikához kapcsolódó finanszírozási eszközök 

és létrejött az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA), valamint az Európai 

Halászati Alap (EHA). 

 1988 óta az Európai Unió mintegy 480 milliárd eurót költött a kedvezőtlen helyzetű 

régiókra. A 2007 és 2013 közötti időszakban az ERFA, ESZA és Kohéziós Alapból 308,041 

milliárd euró forrás áll rendelkezésre (2004-es árakon).  

 A Strukturális Alapok legjelentősebb összetevője, hiszen a regionális politikára szánt 

összegek legnagyobb része, hozzávetőlegesen 45%-a ezen keresztül jut el a tagállamokba. 

Először 1972-ben, a Párizsi csúcstalálkozón merült fel az Európai Területfejlesztési Alap 

létrehozásának terve, melyből három évvel később, 1975-ben megszületett az ERFA. Az alap a 

közös költségvetésből több évre előre meghatározott forrásokkal rendelkezik, melyeket 1988 óta 

minden költségvetési időszak elején megemeltek. Az alap az első időszakban a nemzeti 

regionális politikákat támogatta, hiszen a Közösség ekkor még nem rendelkezett önálló 

regionális politikai célokkal és prioritásokkal. Ez egyben azt is jelentette, hogy 

projektfinanszírozás folyt, melynek keretében 1975-78 között közel 4750 projektet 

finanszíroztak. 1984-től a közösségi regionális politika önállósodása figyelhető meg, ami az 

ERDF szabályozásának újrafogalmazását is jelentette. A jelenlegi szabályozást a 2006/1086/EK 

rendelet tartalmazza, mely meghatározza azokat az intézkedéstípusokat, amelyek alapján a 

régiók jogosultak az Európai  Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) pénzügyi forrásaira. Emellett 

meghatározza az ERFA feladatait és az általa nyújtható támogatások körét, figyelembe véve a 

2007-2013-as időszakra vonatkozó megreformált kohéziós politika célkitűzéseit: a 

konvergenciát, a regionális versenyképességet és foglalkoztatottságot, valamint az európai 

területi együttműködést. 
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 Európai Szociális Alap a legkorábban felállított alap. Már az 1957-es Római 

Szerződésben is szó volt a felállításáról, ám ténylegesen 1960-ban kezdte meg működését. Célja 

a munkaerő piac alkalmazkodó képességének növelése volt, ennek érdekében az alap a 

munkavállalók mobilitását támogatta. Először 1971-ben reformálták meg, és ettől kezdve a 

támogatott projekteket nem nemzeti, hanem közösségi szempontok alapján választották ki, 

országonkénti kvóták mellett. 1983-ban újabb reform következett, amikor súlypont eltolódás 

történt a fiatal munkavállalók esélyeinek növelése irányába. Az 1988-as reform során az ESZA 

a Strukturális Alapok részévé vált, és ezzel tevékenységét a többi alap működéséhez integrálták, 

legfőbb funkciója a humánerőforrás fejlesztés támogatása.  

 A jelenlegi szabályozást a Tanács 1081/2006/EK rendelete tartalmazza, mely 2007. 

január 1-jén lépett hatályba. Az Európai Szociális Alap (ESZA) célja, hogy elősegítse a 

kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődést a tagállamok azon szakpolitikáinak 

támogatásával, melyek a teljes foglalkoztatás elérésére, a munka minőségének és a 

termelékenység javítására, továbbá a társadalmi befogadás előmozdítására és a foglalkoztatás 

nemzeti, regionális és helyi szintű egyenlőtlenségeinek csökkentésére irányulnak 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap 1988 és 2007 között 480 milliárd eurót költött az 

Európai Unió a kedvezőtlen adottságú térségekre, 2007 és 2013 között több mint 300 milliárd 

euró áll rendelkezésre. Az új rendszer elemei és szerepük a következő: 

 Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) a Strukturális Alapok legfontosabb 

része. A támogatások 45 százaléka ezen keresztül jut a tagállamokba. 1975 óta létezik ez az 

alap, 1988 óta minden pénzügyi időszakban növekedett a keretösszege. Kezdetben projekteket 

finanszírozott nemzeti keretek között, ekkor még nem volt európai szintű regionális célkitűzés. 

1984-től a közösségi regionális politika kezdett körvonalazódni, ekkor szabályozását 

újradefiniálták. A jelenlegi szabályozás 2006-ban született meg, ez meghatározza a forrásokra 

jogosult régiók körét, az ERFA feladatait és a három új célkitűzést. 

 Az Európai Szociális Alap (ESZA) a legrégebb óta működő alap. Célja a munkaerő piac 

alkalmazkodó képességének segítése és a munkavállalói mobilitás javítása. 1971-ben 

megreformálták, azóta már nem a nemzeti, hanem a közösségi célkitűzések szolgálatában 

alkalmazzák. 1983 óta a fiatal munkavállalók szerepét erőteljesebben támogatja. 1988 óta a 

Strukturális Alapok része. Legfontosabb feladata a humán erőforrás fejlesztés, a teljes 

foglalkoztatottság elérése, a munka minőségének és a termelékenység javítása. 

 A Kohéziós Alapot a Maastrichti Szerződéssel hozták létre. Az alap célja a 

legszegényebb tagállamok felzárkóztatása közlekedési és környezetvédelmi területen. Azon 

tagországok számára érhető el, melyek GNP-je nem éri el a tagországok átlagának 90 százalékát. 
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2004-től az összes akkor csatlakozott ország jogosulttá vált a Kohéziós Alap támogatására. 2007-

től a Kohéziós Alap része lett a strukturális segítségnyújtás programozására az alapok minél jobb 

összhangjának érdekében. 

 

A regionális politika fő célkitűzései 

 

 A Strukturális Alapok által nyújtandó támogatások vonatkozásában „célkitűzések” 

kerültek meghatározásra, amelyek az Amszterdami Szerződés 158. cikkében, illetve a 160. 

cikkében foglaltak megvalósítását hivatottak elősegíteni. Az ASZ 158. cikke: „A Közösség 

fejleszti, és tovább folytatja a gazdasági és társadalmi kohézió erősítésére irányuló tevékenységét 

annak érdekében, hogy elősegítse a Közösség egészének harmonikus fejlődését. A Közösség 

különösen azt tűzi ki célul, hogy csökkentse a különböző régiók közötti fejlettségben 

megmutatkozó eltérést és a kedvezőtlenebb adottságú régiók – beleértve a falusi öveztek – 

elmaradottságát.” Az ASZ 160. cikke: „Az Európai Regionális Fejlesztési Alap feladata, hogy az 

elmaradott régiók fejlesztésében és strukturális felzárkózásában, valamint a visszafejlődésben 

lévő iparterületek átállításának támogatásában való részvétellel hozzájáruljon a Közösség főbb 

regionális egyenlőtlenségeinek kiigazításához.” 

 Az Európai Unió alapításától kezdődően jelentős fejlettségbeli különbségeket mutató 

térségeket foglalt magában. Az Európai Unió elődjét, az Európai Gazdasági Közösségeket 

megalapító 1957-es Római Szerződés is megfogalmazta már az elmaradott régiók fejlesztésének 

szükségességét, melynek legfőbb indoka, hogy a fejlődésbeli eltérések akadályozzák az áruk, a 

szolgáltatások, a tőke és munkaerő szabad áramlását, a közös belső piac kiteljesedését. A 

regionális politika 1967-ben emelkedett intézményi szintre, amikor annak irányítására önálló 

főigazgatóság alakult. 

 A későbbi bővítések prioritássá tették a fejlődésbeli különbségek mérséklését, hiszen 

Írország, Görögország, Spanyolország és Portugália csatlakozásával az alapító tagállamokénál 

jelentősen elmaradottabb országok csatlakoztak a Közösséghez. A probléma kezelésére 1975-

ben létrehozták az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), amelynek működése során 

1975-1988 között 24,4 milliárd ECU-t fordítottak mintegy 41 ezer közösségi strukturális 

beruházás finanszírozására. Az EGK ennek értelmében nemcsak a tagállami szabályozások 

összehangolásával, jogi és politikai eszközökkel támogatta a hátrányos helyzetű régiókat, hanem 

konkrét fejlesztési koncepciókon alapuló pénzügyi juttatásokon keresztül is. Az ERFA-ból 

alakult ki a regionális támogatási politika mai szerteágazó, a társadalom és a gazdaság minden 

területére kiható rendszere. 
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 Az Egységes Európai Okmány 1987-ben már önálló politikaként nevesíti a regionális 

politikát, és kiegészíti a Római Szerződést a gazdasági és szociális összefogás fejezettel. Ez a 

deklaráció készítette elő a regionális fejlesztések 1988-as reformját, amelynek keretében 

jelentősen megemelték a regionális politika forrásait, és kialakították az Strukturális Alapok 

időtálló rendszerét. A reform részeként költségvetési, a tervezés szempontjából programozási 

időszakokat határoztak meg (1988-1993, 1994-1999, 2000-2006), amelyekben előre kijelölésre 

kerültek a fejlesztési prioritások, valamint az azokhoz rendelt támogatások összege és 

felhasználásuk módja. 

 Az Alapok rendszere a 2000-2006 közötti időszakban az alábbi elemekből állt.  

 Európai Regionális Fejlesztési Alap. Az Alap feladata a gazdasági és társadalmi 

kohézió elősegítése, a regionális egyenlőtlenségek felszámolása és a régiók fejlesztésében való 

részvétel. Létrehozásától kezdődően az ERFA rendelkezett a strukturális források legnagyobb 

részével. 

 Európai Szociális Alap. Az ESZA legfőbb funkciója a humánerőforrás fejlesztés 

támogatása, támogatási rendszerének céljai közt szerepel az oktatási rendszer hatékonyságának 

növelése, valamint a jobb költséghatékonyság elérése. Emellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az 

információs gazdaság és társadalom igényeit kielégítő szaktudással rendelkező munkaerő 

képzése is. 

 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap – Orientációs Rész. Az 

EMOGA célja az volt, hogy elősegítse a mezőgazdaság termelékenységének és a szektorban 

dolgozók bérének növekedését, valamint a mezőgazdasági termékek piacának stabilitását, de a 

vidékfejlesztés is hangsúlyos szerepet kapott az utolsó költségvetési ciklusokban. 

 Halászati Orientáció Pénzügyi Eszközei. Az alap a halállomány újratelepítését, és 

versenyképes halászati vállalkozások létrehozását támogatta. 

 A 6 célkitűzés 1989-1999 között: 

 1. célkitűzés: ezt a 2052/1988. EK Tanácsi rendelet a következő módon definiálta: 

„A fejlődésben megkésett területek helyzete javításának elősegítése.” A 2081/1993. EK Tanácsi 

rendelet már, mint „A gazdaságilag elmaradott térségek fejlettségének és strukturális 

felzárkózásának elősegítése” határozta meg az 1. célkitűzést. Ekkor már nem az elmaradott 

régiók segélyezése volt a cél, hanem a felzárkóztatás. A legfontosabb cél pedig az egy főre jutó 

GDP növelése lett. A felhasznált erőforrásoknak, támogatásoknak erre kellett irányulniuk. Az 1. 

célkitűzés alapján támogatott NUTS II. régiók kiválasztása az egy főre jutó GDP alapján történt. 

Azok a NUTS II. régiók kerülhettek be a célkitűzésbe, ahol az utolsó 3 bázisévben a vásárlóerő-

paritáson számított egy főre jutó GDP nem érte el a közösségi átlag 75%-át. A végső döntést az 
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1. célkitűzésbe tartozó régiók listájának összeállításáról a Bizottság javaslatára az Európai 

Tanács hozta meg.  

 2. célkitűzés: ezt a 2052/1988. Európai Tanácsi rendelet a következő módon definiálta: 

„Az iparilag hanyatló régiók, a határ menti területek vagy kisebb térségek átalakítása, beleértve 

a foglalkoztatási területeket és az ipari településeket.” Ezen a megfogalmazáson 1993-ban sem 

változtattak lényegesen. A cél, amely szerint a válságba jutott ipari területek reorganizációját, új 

profiljának, arculatának kialakítását kell támogatni, nem változott. Azok a válságban lévő ipari 

területek voltak besorolhatók ide, ahol a munkanélküliségi ráta a közösségi átlag felett van, az 

ipari foglalkoztatottak aránya meghaladja a közösségi átlagot és csökkenő tendenciát mutat 

ebben a kategóriában. Olyan NUTS III. régiók kerülhettek be ebbe a célkitűzésbe, ahol: 

 Az elmúlt 3 év során a regisztrált átlagos munkanélküliségi arány magasabb az EU 

átlagánál. 

 Az ipari foglalkoztatottak az összfoglalkoztatottsághoz mért százalékos aránya 1975-től 

kezdve bármely hivatkozási évben egyenlő az EU-átlaggal, vagy meghaladja azt.  

 Jelentős csökkenés következett be az ipari foglalkoztatásban az előző pont számára 

választott bázisévhez képest.  

 3. célkitűzés: ezt a 2052/1998. Európai Tanácsi rendelet a következő módon definiálta: 

„A tartósan magas munkanélküliségű területek támogatása.” Ezt 1993-ban átalakították, és az 

akkori új 3. célkitűzésbe besorolták a régi 4. célkitűzés feladatait, az ifjúsági munkanélküliség 

kezelését és a hátrányos helyzetű csoportoknak a munka világába való visszavezetését. A 

2081/1993. Európai Tanácsi rendelet a következő módon határozta meg a  3. célkitűzés 

feladatait: „A hosszú távú munkanélküliség leküzdése, a fiatalok és a munkaerőpiacról kiszorult 

egyének munkába történő beilleszkedésének elősegítése.” A programok az 1. célkitűzésbe 

tartozó régiók kivételével az egész országra vonatkozhattak.  

 4. célkitűzés: ezt a 2052/1988. Európai Tanácsi rendelet a következő módon definiálta: 

„A 25 éven alatti fiatalok munkához jutásának elősegítése azokon a területeken, ahol a 25 éves 

vagy annál fiatalabb aktív népességből a munkanélküliek aránya az EU átlaga feletti.” Ezt a cél 

1993-ban a 3. célkitűzésbe olvasztották be, és a 4. célkitűzés új feladatot kapott. 

Támogatásainak célterületei azok a strukturális munkanélküliség által sújtott területek voltak, 

ahol a munkanélküliség oka a termelési rendszerek vagy az ipar változása. A 4. célkitűzés 

feladata ezért: „A dolgozóknak az iparban és a termelési rendszerekben végbemenő technológiai 

változásokhoz való alkalmazkodásának megkönnyítése.” 

 A 4. célkitűzés fő feladata a munkanélküliség megelőzését célzó intézkedések 

meghozatala, új képzési formák meghonosítása és bevezetése volt. Ennek elérése érdekében 
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kiterjedt a munkaerő-piaci irányzatok és a szakképzettséggel szembeni elvárások várható 

alakulásának előrejelzésére, az ezekről szóló tanulmányok készítésére. Támogatta továbbá a 

szakképzést és az átképzést az előrejelzések által megállapított szakterületeken. Ehhez 

kapcsolódóan részt vett a képzési rendszer ennek megfelelő átalakításában.  

 5. célkitűzés: ennek a feladata volt a mezőgazdasági területek támogatása és fejlesztése a 

mezőgazdaság szerkezetátalakítása révén. Az 2052/1988. EK Tanácsi rendelet az Egységes 

Európai Okmány 39. cikkelyére hivatkozva a következőkben határozta meg az 5. célkitűzés 

feladatait: 

 Erősíteni és újjászervezni a mezőgazdasági rendszereket.  

 Biztosítani a mezőgazdasági termelés átalakítását, és kiegészítő tevékenységek elterjesztését 

a mezőgazdaságból élők jövedelemszintjének emelésére.  

 Biztosítani a társadalmilag elfogadható és méltányos életszínvonalat a mezőgazdaságból 

élők számára.  

 Fejleszteni a mezőgazdasági területek társadalmát, biztosítani a környezet védelmét és 

megőrizni a vidék értékeit.  

 Ez a célkitűzés azonban a mezőgazdasági területek fejlődésének elősegítését árnyaltan 

kezelte, így ez a célkitűzés két részből áll. 

 Az 5a célkitűzés feladata az EK Tanács 2052/1988. rendelete alapján: „A mezőgazdasági 

termelés szerkezetátalakítása, az agrárpiacok fejlesztése.” Ez 1993-ban ez a következőre 

módosult: „A mezőgazdaság szerkezetátalakításának a közös mezőgazdasági politika reformja 

keretében történő felgyorsítása, a halászat átalakítása.”Ez egy ágazati jellegű célkitűzés. 

 Az 5b célkitűzés a vidékfejlesztést támogató célkitűzés, ami a mezőgazdasági térségek 

komplex fejlesztését tűzte ki célul az EK Tanács 2052/1988. rendelete alapján, ami 1993-ban a 

következőre módosult: „A mezőgazdasági területek fejlődésének és szerkezeti átalakulásának 

elősegítése.” Ez regionális jellegű célkitűzés volt. Azok a NUTS III. régiók tartoztak ide, 

amelyek alacsony egy főre jutó GDP-vel rendelkeztek, alacsony volt a gazdasági és társadalmi 

fejlettségük szintje, és az alábbi 3 feltételből legalább kettőnek eleget tettek: 

 Magas a mezőgazdaságban dolgozók aránya a foglalkoztatottak teljes létszámán belül.  

 A mezőgazdaságból származó jövedelem, különösen a mezőgazdasági munkaegységben 

kifejezett hozzáadott értékben kifejezve alacsony szintű.  

 Alacsony a népsűrűség és/vagy erőteljes a népesség csökkenése. 

 6. célkitűzés: ez 1995-ben került be a támogatott célterületek közé. Célja: a rendkívül 

alacsony népsűrűségű (8 fő/km2 alatt) sarkvidéki területek támogatása volt, illetve, hogy az 

északi területek lakosságát a helyben maradásra ösztönözzék, annak ellenére, hogy a zord klíma 
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nehezíti a földművelést, az építkezést és növeli a szállítás költségeit. Svédország és Finnország 

ezen régiói évtizedek óta népesség-kibocsátók, ahonnan a délebbi országrészekbe költöznek az 

emberek. Finnország sarkvidéki területein a népsűrűség 2 fő/km2 a lakosság megélhetési 

forrásai: a fakitermelés, a rénszarvas-tenyésztés, stb. 

 A 6. célkitűzés feladatai közé tartozott: 

 munkalehetőségek teremtése, 

 alkalmazkodni a mezőgazdaságban és az erdőgazdaságban történt változásokhoz, 

 emberi erőforrás fejlesztése szakképzés és felsőfokú képzés segítségével, 

 az információtechnológia elterjesztése. 

 

 Az előző időszak 6 célkitűzése 2000-től háromra csökkent. Tehát a 2000-2006 közötti 

célkitűzések:  

 célkitűzés: a fejlődésben elmaradott térségek fejlődésének és strukturális 

alkalmazkodásá-nak előmozdítása.  

 célkitűzés: a strukturális nehézségekkel küzdő térségek gazdasági és szociális 

támogatása. 

 célkitűzés: az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek, politikák 

alkalmazkodásának és modernizációjának támogatása. Ez a támogatás az 1. és a 2. 

célkitűzés hatályán kívül eső régióknak és térségeknek szól, a humán erőforrások 

fejlesztését célozza.  

 Minden régió csak egy célkitűzés alatt kaphat támogatást. Az EU a társadalmi 

elmaradottsággal, a súlyos gazdasági és társadalmi válsággal, illetve munkanélküliséggel 

küszködő támogatásra javasolt területeket előre meghatározott statisztikai mutatók alapján 

választja ki és sorolja be a 3 célkitűzés egyikébe. A Strukturális Alapok a 3 célkitűzés 

valamelyikébe besorolt régiókban támogatják a gazdasági tevékenységek harmonikus, 

kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését, a versenyképesség növelését, a gazdasági innovációt 

(elsősorban a kis- és középvállalkozásokban), a foglalkoztatás és az emberi erőforrások 

fejlesztését, a környezet védelmét és javítását, az egyenlőtlenségek felszámolását, a férfiak és 

nők közötti hátrányos megkülönböztetés megszüntetését.  

 Az egyes célkitűzések finanszírozása a különböző Strukturális Alapokból: 

1. célkitűzés 2. célkitűzés 3. célkitűzés 

ERDF ERDF – 
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ESF ESF ESF 

EAGGF – GS EAGGF – GS – 

– FIFG – 

 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF = European Regional Development 

Fund) 

 Európai Szociális Alap (ESF = European Social Fund) 

 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs Része 

(EAGGF = European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) 

 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (FIFG = Financial Instrument for 

Fisheries Guidance) 

 A Strukturális Alapok szabályozásának fontos eleme a támogatandó régiók 

lehatárolásának meghatározása, aminek két fontos dimenziója van: a beavatkozás oka, típusa 

(célkitűzés) és a közigazgatási egységek (NUTS) szintje. 

 1994-1999 között a 3. és a 4. célkitűzésre a Strukturális Alapok kiadásainak 11%-át 

fordították. 1. célkitűzés: a 2000-2006 közötti időszakban azok a NUTS II. régiók tartozhatnak 

bele, amelyekben az egy főre jutó GDP  vásárlóerő paritáson számítva, az 1999. március 26-án 

rendelkezésre álló adatok alapján az utolsó 3 év (1994, 1995, 1996) átlagában a közösségi átlag 

75%-a alatt volt. Ide sorolandók a földrajzilag legtávolabbi régiók: a 4 francia tengerentúli 

megye, a Kanári-szigetek, az Azori-szigetek és Madeira. 

 Az ide tartozó régiók listája- amit a Bizottság 1999. július 1-jén véglegesített – 2000. 

január 1-jétől 7 évig érvényes. Ide tartoznak azok a régiók is, amelyek az előző időszakban az 1. 

célkitűzésbe tartoztak. Ők 2000. január 1 és 2005. december 31. között átmeneti jelleggel 

kaphatnak támogatást. A svéd és a finn régiók viszont a korábbi 6. célkitűzés alapján lettek 

idesorolva. Összesen 62 NUTS II. régió tartozik ide, amelyek a Közösség népességének 22,2%-

át adják. A Közösség – a 3 ír régió kivételével – szigorúan tartotta magát a 75%-os küszöbhöz. 

 2. célkitűzés: azok a gazdasági és társadalmi átalakulással küszködő régiók tartozhatnak 

ide, ahol az ipari és a szolgáltatószektorok átalakulása okoz nehézségeket, ahol csökkenő a 

mezőgazdasági tevékenység, ahol a városi területek komoly válságban vannak és azok a 

válságtérségek, amelyek nagymértékben függnek a halászattól.  

A Közösség erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a támogatásokat a legsúlyosabb 

problémákra és a legkisebb földrajzi területre korlátozva folyósítsa. A területi lehatárolás 
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szempontjai: A régió népessége nem haladhatja meg az Unió teljes népességének 18%-át es 

Csak NUTS III. szintű régió lehet. 

 A célkitűzés által támogatott területek: 

 Hanyatló ipari térségek 

 Mezőgazdasági területek 

 Azok a csökkenő népességű városi térségek, amelyek az alábbi 5 kritériumból legalább 

egynek megfelelnek: 

 A hosszú távú – 12 hónap – munkanélküliség aránya magasabb, mint a közösségi 

átlag. 

 A szegénység magas szintje, beleértve az ingatag lakáshelyzetet.  

 Súlyos környezeti károk. 

 Magas bűnözési ráta. 

 A népesség alacsony képzettségi szintje. 

 A halászattól függő területeknek minősülnek azok a térségek, ahol a halászati iparban 

lévő munkahelyek száma a foglalkoztatottság százalékában is magas, és a halászati szektor 

átalakításának eredményekként nagymértékű csökkenés várható az ágazaton belül. Egy régió 

vagy csak az 1. célkitűzésbe, vagy csak a 2. célkitűzésbe tartozhat bele. A 2. célkitűzésbe sorolt 

régiók listáját is 7 évre állítják össze, az előírt csökkentési kötelezettségek figyelembevételével.  

 3. célkitűzés: alapvetően regionális dimenzió nélküli, a tagállamoknak az 1. és a 2. 

célkitűzéseken kívüli teljes területére terjed ki.  A Strukturális Alap költségvetése 1975-1988 

között 24,4 milliárd ECU, 1989-1993 között 35,4 ECU, 1994-1999 között 80,5 milliárd ECU 

volt. Hozzájárulásaival 41 ezer közösségi beruházás valósult meg, amelyek 900 ezer 

munkahelyet teremtettek. 1988-ig a fejlesztések 84%-át infrastrukturális beruházások tették ki. 

Eddig minden egyes költségvetési időszak elején 1984-ben, 1988-ben, 1993-ben és 1999-ben is 

az Alap nagyarányú növelése mellett döntöttek. Az összes strukturális beavatkozás 45%-át 

finanszírozták az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. Végül összefoglalásként elmondható, 

hogy habár a célkitűzések száma csökkent, a hatékonyság és a támogatottsági körök nem 

csökkentek. Hiszen az előző 6 célkitűzések összevonásából állították össze a 3 új célkitűzést.  

 A régi 1. és 6. célkitűzésből lett az új 1. célkitűzés. Ide egyéb régiók is bekerülhettek. A 

koncentráció jegyében a korábbi REGIS-I-II. programok által támogatott régiókat is ide 

sorolják. Erre a célkitűzésre fordítható a Strukturális Alapok költségvetési előirányzatának 

69,7%-a, ami tartalmazza az átmeneti helyzetben lévő régiók támogatására szánt 4,3%-ot is. Az 

új 2. célkitűzésbe vonták össze a régi 2. és 5. célkitűzéseket. Ide vonták be a megszűntetett 

közösségi kezdeményezésű programok közül a RECHAR, a RESIDER, a KONVER, s RETEX, 
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a PESCA és az SME feladatait is. Az Unió lakosságának csak 18%-a tartozhat ide. A 

Strukturális Alapok támogatásainak 11,5%-át költik ezen célkitűzésekre 2000-2006 között, ami 

22,5 milliárd Euró. Az új 3. célkitűzés az egyetlen horizontális célkitűzés. Ez magában foglalja 

az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek és politikák támogatását az előző két 

célkitűzésen kívüli területeken. Tehát a régi célkitűzésű régiók itt sem eshetnek el a 

támogatásoktól. Ez a célkitűzés a Strukturális Alapok költségvetési előirányzatainak maximum 

12,5%-át, azaz 24 milliárd Eurót használhat fel.  

 Az alábbi adatok azt mutatják be, hogyan támogatja az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap az alábbi három 

célkitűzést: konvergencia, regionális versenyképesség és foglalkoztatás, valamint európai 

területi együttműködés.  

 
 

7. ábra A kohéziós alapból támogatható térségek 

Forrás: http://ec.europa.eu 

  A „konvergencia” célkitűzés lényege a legkevésbé fejlett régiók és országok 

konvergenciáját elősegítő, növekedést előidéző feltételek és tényezők javítása. A 27 tagállamot 

számláló EU-ban ez a célkitűzés – 18 tagállamban – 84, egyenként 154 millió lakosú régióra 

vonatkozik, ahol az egy főre eső GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át, valamint – 

fokozatosan megszüntetve – további 16, egyenként 16,4 milliós népességű régiót érint, ahol a 

GDP a kibővített EU-val járó statisztikai hatás következtében éppen, hogy meghaladja a 

küszöbértéket. A „konvergencia” célkitűzés keretében rendelkezésre álló összeg 282,8 milliárd 

euró (a teljes összeg 81,5%-a), melynek megoszlása a következő: 199,3 milliárd eurót kapnak a 

„konvergencia” célkitűzés kedvezményezett régiói, 14 milliárd eurót tartalékolnak a célkitűzés 

alól fokozatosan kivont régiók számára, és 61,6 milliárd eurót a Kohéziós Alapra – amely 15 

tagállamra vonatkozik. 
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  A „konvergencia” célkitűzés kedvezményezett régióin kívül a „regionális 

versenyképesség és a foglalkoztatás” célkitűzés célja, hogy kettős megközelítésben erősítse a 

régió versenyképességét és vonzerejét. Először is a fejlesztési programok keretében a régiók az 

innováció, a tudásalapú társadalom, a vállalkozó szellem, a környezetvédelem valamint azok 

könnyített hozzáférhetőségével megelőzhetik és elősegíthetik a gazdasági változást, másodszor 

pedig a több és jobb minőségű munkahely teremtését szolgáló célkitűzés támogatása a munkaerő 

adaptálásával és a humánerőforrásban eszközölt beruházásokkal. A 27 tagállamot számláló EU-

ban összesen 168 régió – mintegy 314 millió lakos – részesülhet támogatásban. Ezek közül 13, 

egyenként, 19 millió lakost számláló régió tartozik azok közé, ahol a támogatást fokozatosan 

vezetik be (ún. „phasing-in” területek), és amelyek – az 1. célkitűzés alá tartozó egykori 

státuszuknál fogva – különleges pénzügyi juttatásban részesülnek. A 55 milliárd euró – melyből 

11,4 milliárd jut a fenti „phasing-in” régióknak – a teljes kiutalás valamivel kevesebb, mint 16%-

a. E célkitűzés 19 tagállam régióit érinti. 

  A már korábban elindított Urban II és Equal programok a „konvergencia”, valamint a 

„regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzések alá tagozódtak be. Az európai területi 

együttműködés célja, hogy közös helyi és regionális kezdeményezések révén tovább erősödjön a 

határokon átnyúló együttműködés, az integrált területfejlesztést elősegítő intézkedések révén a 

transznacionális és interregionális együttműködés, valamint a tapasztalatcsere. A határ menti 

területeken élő lakosság lélekszáma eléri a 181,7 millió főt – ez az EU teljes lakosságának 

37,5%-a –, míg az összes uniós régió és polgár a meglévő 13 transznacionális együttműködési 

terület egyikének fennhatósága alá tartozik. Az e célkitűzéshez rendelkezésre álló 8,7 milliárd 

euró (a teljes összeg 2,5%- a) a következők szerint oszlik meg: 6,44 milliárd euró jut a határokon 

átnyúló, 1,83 milliárd euró a transznacionális és 445 millió euró az interregionális 

együttműködésre.Ez a célkitűzés egy korábbi közösségi kezdeményezés, az INTERREG révén 

nyert tapasztalatokra épül. 

  A fejlesztési prioritásokat úgynevezett célkitűzésekben határozták meg, amely a kezdeti 

ötről a 2000-től indult új támogatási ciklusban háromra csökkent. A regionális politika 

célkitűzései 2000-2006 között a következők voltak: 

 1. célkitűzés: a fejlődésben lemaradt régiók fejlesztésének és strukturális 

alkalmazkodásának elősegítése. Az 1. célkitűzés alá azok a régiók tartoznak, ahol az egy 

főre jutó GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át. 

 2. célkitűzés: a strukturális nehézségekkel küzdő térségek gazdasági és társadalmi 

szerkezetváltásának támogatása. Ide tartoznak különösen az ipari és szolgáltatási 
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ágazatokban társadalmi-gazdasági változásban lévő térségek, a hanyatló vidéki térségek, a 

nehézségekkel küzdő városi térségek és a halászattól függő, válságban lévő térségek. 

 3. célkitűzés: az oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák és rendszerek kiigazításának 

és korszerűsítésének támogatása. 

A kiemelt célkitűzéseken létrejttek az ún. Közösségi Kezdeményezések, amelyek a 

következő területekre terjedtek ki: 

 Interreg: határokon átnyúló, nemzetek közötti és régiók közötti együttműködések, 

melyek célja az egész közösségi terület kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésének 

ösztönzése; 

 Urban: válságban lévő városok és városkörnyék gazdasági és társadalmi megújulása, 

amelynek célja a fenntartható városi fejlődés előmozdítása; 

 Leader: vidékfejlesztés támogatása; 

 Equal: nemzetek közötti együttműködés a munkaerő-piaci hátrányok megkülönböztetés 

és egyenlőtlenség minden formája elleni küzdelem új eszközeinek előmozdítása céljából. 

 A Strukturális Alapoktól elkülönülten működő Kohéziós Alap létrehozásáról az 1993-as 

Maastrichti Szerződés rendelkezett, és a feladatául azt határozták meg, hogy erősítse a gazdasági 

és társadalmi kohéziót, csökkentse a különböző régiók közötti, a fejlettségi szintben meglevő 

különbségeket. A projektek átlagos megtérülési ideje a közlekedésnél és a környezetvédelemnél 

a legnagyobb, ezért a Kohéziós Alap a környezetvédelemmel és a transz-európai hálózatokkal 

kapcsolatos nagy kiterjedésű közlekedési beruházásokat támogatja. A Kohéziós Alap azon EU 

tagállamok számára elérhető, amelyek az 1 főre eső vásárlóerő-paritáson számított GNP-je nem 

éri el a közösségi átlag 90%-át. Az indulástól kedvezményezett négy tagállam (Görögország, 

Írország, Portugália, Spanyolország) mellett a 2004. évben csatlakozott 10 ország mindegyike 

jogosulttá vált a Kohéziós Alapokból származó forrásokra.  

 Támogatási összegek. A 2007–2013-ra vonatkozó pénzügyi terv kohéziós politikai 

célokra a teljes uniós költségvetés 35,7%-át bocsátja rendelkezésre, ami 347,41 milliárd eurót 

jelent (jelenlegi árakon számolva). 

 A kiadások célkitűzések szerinti megoszlása 

 81,54% a „konvergencia” célkitűzésre 

 15,95% a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzésre 

 2,52% az „európai területi együttműködés” célkitűzésre 
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8. ábra A kohéziós alapból támogatható térségek 

Forrás: http://ec.europa.eu 

 

 A Bizottság minden évben elkészíti az előirányzatok tájékoztató jellegű, tagállamonkénti 

felosztását, melyhez az alábbi kritériumokat veszi alapul: támogatható népesség, országos és 

regionális prosperitás, munkanélküliségi ráta. Ezután minden tagállam – a földrajzi 

támogathatóságra vonatkozó rendelkezéseket szem előtt tartva – maga döntheti el, hogyan osztja 

el az előirányzott összegeket a régiók között. Az új tagállamoknak szánt támogatás (éves 

átlagban) 166%-kal nő az előző programozási időszakhoz képest, míg a 2004 előtti 15 tagállam 

mintegy 30%-kal kevesebb juttatásban részesül majd. A „régi” tagállamok – főként 

Spanyolország – számára ezért bírnak oly nagy jelentőséggel az átmeneti támogatási rendszerek. 

  

 

Magyar EU-elnökség eredményei a kohéziós politika területén 

 Az Európai Unió regionális politikájának kulcsszava a kohézió.  Ez a fogalom hordozza 

magában az Unióban meglévő regionális és szociális különbségek csökkentését, mint stratégiai 

célt. Az EU regionális és szociális politikája azt a két területet jelentik, ahol a kohézió érdekében 

intézkedéseket hoznak. Az előbbi a kedvezőtlenebb helyzetű régiók versenyképességének 

növelésére koncentrál, míg az utóbbi a munkavállalók helyzetének erősítését és harmonizálását 

tekintő fő feladatának. Az elmaradottabb régiók foglalkoztatási körülményeinek javítása és 

gazdasági potenciáljának erősítése a cél a kohézió ellenében ható tendenciákkal szemben, ezért 

az EU regionális politikája a gazdasági integrációból származó jóléti nyereségek szétterítésével 

aktív eszközöket biztosít, hogy a legkevésbé fejlett tagállamok és régiók felzárkózásának 

elősegítésében meghatározó gazdasági fejlődés feltételeit javítsa. 

 A regionális különbségeket meghatározó tényezők közül az infrastruktúra és az emberi 

tőke területén fennálló különbségek azok, amelyek nagyban hozzájárulnak az egyes régiók 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/fonds/2007-2013-by-objective_large_hu.gif
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/fonds/2007-2013-by-objective_large_hu.gif
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versenyképességéhez: az infrastrukturális háttér, az emberi erőforrás minősége, a kutatási és 

fejlesztési területen elért szint, és mindezek hatására a régió működőtőke-vonzó képessége mind 

olyan versenyképességet és ezáltal fejlettséget meghatározó tényezők, amelyek jól tükrözik egy 

régió fejlettségi és fejlődési kilátásait. 

 Az EU regionális politikájának ezeket a versenyképességet befolyásoló körülményeket 

kell úgy javítania, hogy az adott régió vonzóvá váljon a beruházók számára, megélénküljön a 

vállalkozási kedv, és ezek eredményeként elinduljon a gyorsabb gazdasági növekedés, az 

életszínvonal emelkedése. Az Európai Unióban a regionális politika keretében kialakult 

támogatási eszközök jelentik egyben a versenyképesség és növekedés uniós szintű 

előmozdításának, és ezáltal a lisszaboni és götegorgi célok megvalósításának eszközrendszerét. 

Az EU számára pedig mindenképpen nagy lehetőséget jelent a kevésbé fejlett és 

szerkezetváltáson keresztülmenő régiók növekedési potenciáljának kiaknázása, hiszen ezek a 

régiók alapozhatják meg az egész európai gazdaság gyorsabb növekedését. 

 Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége egy olyan "Erős Európa" megvalósítását 

tűzte ki célul, amely épít az alapokra és védelmezi a jövőt. A Kohéziós Politika kulcsfontosságú 

prioritás volt a magyar elnökség átfogó stratégiáján belül. Törekedtünk, hogy erősítsük a 

Kohéziós Politikát és folytassuk a jövőjéről szóló vitát, hiszen egy gazdaságilag 

kiegyensúlyozottabb Európai Unió világviszonylatban is versenyképesebb lehet. Egy erős 

Kohéziós Politikát, integrált fejlesztési politikát képzeltünk el, amely hatékonyabban tud reagálni 

az új kihívásokra és alapvető eszköze lehet az Európa 2020 Stratégia végrehajtásának. 

 A magyar elnökség egyik fontos eredménye a Kohéziós Politika jövőjével kapcsolatos 

Tanácsi következtetések 2011. február 21-én történő elfogadása volt az Általános Ügyek 

Tanácsának ülésén. Kiemelt jelentősége, hogy ez az első, a Kohéziós Politika jövőjét 

meghatározó tanácsi következtetés, amely megfogalmazza a 2014-2020-ig terjedő időszakra 

vonatkozó Kohéziós Politikai célkitűzéseket. A dokumentum összefoglalja a Kohéziós Politika 

jövője kapcsán kialakított tagállami konszenzust, valamint beazonosítja a további tárgyalásokat 

igénylő problémás kérdéseket. A tanácsi következtetésekkel a magyar elnökség elérte egyik 

kiemelt célját, és érdemben megkönnyítette a 2011 szeptemberében megjelenő jogszabály-

csomag tartalmának vitáját. 

 Ezt követően a magyar elnökség 2011. március 31 - április 1. között magas szintű 

találkozót rendezett a Kohéziós Politika jövőjéről Budapesten. A rendezvényen a tematikus 

koncentráció és rugalmasság, valamint a Kohéziós Politika eredmény-orientált megközelítésének 

témaköreit vitatták meg a résztvevők. Az érdemi vita megalapozásához a magyar EU-elnökség 

vitaindító dokumentumokat készített. A konferenciát követően az eredményekről összefoglaló 
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készült, amely az informális miniszteri találkozó keretében rendezett politikai vita megalapozását 

segítette. 

 A Kohéziós Politika jövőjéről szóló vita a Strukturális intézkedéssel foglalkozó tanácsi 

munkacsoportban (SAWP) folytatódott tovább, ahol az előzetesen meghatározott kérdésekre 

összpontosítottunk, továbbá feltérképeztük a felmerülő tagállami kérdéseket és aggályokat. A 

munkacsoportüléseken négy téma kapott kiemelt figyelmet: a stratégiai programozás; a Kohéziós 

Politika végrehajtási rendszere, illetve annak egyszerűsítési lehetőségei; a Kohéziós Politika 

integrált megközelítése; az eredményorientált megközelítés. 

 A Kohéziós Politikáért felelős miniszterek találkozójára 2011. május 20-án került sor. Az 

ülés célja a 2011 őszén nyilvánosságra kerülő, a Kohéziós Politika jövőjét tartalmazó jogszabály-

csomag tartalmának befolyásolása, valamint a politika eredményeinek megtartására irányuló erős 

politikai üzenetek megfogalmazása volt. A találkozó napirendjén a tematikus koncentráció, 

valamint az eredmény-orientált megközelítés szerepelt. Az elért eredményekről összegző 

elnökségi következtetést adott ki a magyar elnökség. 

 A magyar EU-elnökség komoly hangsúlyt helyezett az Európai Parlament-barát elnökség 

kialakítására. Érdemi egyeztetéseket folytattunk az Európai Unió Tanácsával, az Európai 

Parlamenttel és az Európai Bizottsággal, annak érdekében, hogy a Lisszaboni Szerződés 

gyakorlati nehézségeiből fakadó intézményközi konfliktusokat csökkentsük, elősegítve a minél 

hatékonyabb közös döntéshozatalt. A Kohéziós Politika és területi kohézió kapcsán Fellegi 

Tamás miniszter úr az Európai Parlament Regionális politikáért felelős szakbizottsága előtt 3 

alkalommal is beszámolt a magyar EU-elnökség eredményeiről. 

 

 

Regionális politika Magyarországon 

  

 Magyarországon a megyék fejlettsége a II. Világháború utáni úgynevezett szocialista 

típusú iparosítás mértékétől függ. Az 1990-es politikai változások során a már meglévő 

regionális különbségek jellemzően tovább nőttek, a különbségek jobban láthatóvá váltak.Mivel 

az Európai Uniós támogatások a régiók és a kistérségek felé irányulnak, Magyarország is 

létrehozta tervezési-statisztikai régióit és kistérségeit. A korábban is meglévő megyerendszer 

figyelembe vételével 7 ilyen régió került kialakításra. Az 9. ábra mutatja be Magyarország 

régióit.  
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9. ábra Magyarország régiói 

Forrás: http://www.nkth.gov.hu 

 A területi egyenlőtlenségek a főváros – vidék, illetve az ország nyugati és keleti fele 

között mutatkoznak. A nyugati határszél dinamikusan fejlődő terület, az észak-keleti és a déli 

határszakasz pedig lemaradó térség. A külföldi befektetések nagy része Budapestre és a Nyugat-

Dunántúlra koncentrálódott, aminek egyik lényeges oka a többi terület infrastrukturális 

elmaradottsága (elsősorban a közlekedés). A foglalkoztatottságban már a rendszerváltáskor 

lemaradásban voltunk az EU-val szemben, ez az arány 2000-re tovább romlott, 2010-re pedig 

még alacsonyabb szintet ért el. Az Uniós átlag 65-70 százalék, a magyarországi pedig 40 

százalék alatt tart jelenleg. Az értékek országon belül is eltérnek, az észak-keleti régióban a 

foglalkoztatottság igen alacsony. Az 10. ábra Magyarorszánk megyéinek sorrendjét mutatja be az 

egy főre eső GDP tekintetében, valamint az egy főre jutó nemzetgazdasági beruházás alapján. 

 A rendszerváltás után közel 3200 önkormányzat jött létre Magyarországon, melyek 

megpróbáltak a helyi fejlesztés motorjaivá válni. A regionális politika kialakítását az 1996. évi 

XXI. területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény alapozta meg, mely az elsők között 

volt a közép-kelet európai régió országai között. A már meglévő megyék csoportjaiból 

kialakították a régiókat (7 régió és a főváros). A régiók kialakításával párhuzamosan nem 

reformálták meg a területi közigazgatást, erre csak később történtek próbálkozások. A létrejött 

régiók úgynevezett tervezési statisztikai régiók lettek, melyek alkalmasak voltak a csatlakozás 

után a strukturális támogatások lehívására. 

 A törvény alapján létrejött egy négyszintű területfejlesztési intézményrendszer is: 

 Országos Területfejlesztési Tanács 
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 Regionális Területfejlesztési Tanácsok (és Fejlesztési Ügynökségek) 

 Megyei Területfejlesztési Tanácsok 

 Kistérségi szintű képviselet (például kistérségi megbízott vagy menedzser). 

 A közép-kelet európai régió országai között egyedüliként Magyarország az egyetlen, 

amely pénzeszközöket is rendelt a megvalósításhoz (területfejlesztési alapok). A csatlakozás után 

megnyíló alapok ennek többszörösét jelentették Magyarország számára. A forráselosztás 

legkritikusabb kérdése kezdetben a koncentráció volt, mivel a szétaprózott támogatási rendszer 

nem volt kellően hatékony. A koncentráció az EU irányelveivel összhangban a későbbiekben 

javult, a hatékonyság növekedett. Az 11. ábra mutatja be a páneurópai folyosók magyarországi 

szakaszait, melyek megépítésére Uniós forrásokból került/kerül sor. 

 

 
11. ábra Páneurópai folyosók és magyarországi szakaszaik 

Forrás: http://www.tranzitonline.eu 

 Magyarország és a régiók. NUTS rendszer = mesterségesen létrehozott területi-

statisztikai rendszer. 3 kategória – Magyarország esetében: 

 NUTS 1 – nagyrégiók (Nyugat-, Kelet- és Közép-Magyaroszág) 

 NUTS 2 – tervezési-statisztikai régiók (7 db) 

 NUTS 3 – megyék + főváros (20 db) 

További, az EU regionális politikájában hivatalosított nem alkalmazott egységek: 

 LOKÁLIS 1 – kistérségek (150 db) 

 LOKÁLIS 2 – települések ( 3135) 
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Tervezési-statisztikai régiók létrehozásuknál alavetően 2 szempont játszott szerepet: 

 a régióhatárok feleljenek meg a megyehatároknak 

 a régiók lakónépessége lehetőleg azonos nagyságrendű legyen 

Magyarországon a következő 7  NUTS 2 szintű régió jött létre 

 Nyugat-Dunántúl: Győr-Mson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye 

 Közép-Dunántúl: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém 

megye 

 Dél-Dunántúl: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye 

 Közép-Magyarország: Budapest és Pest megye 

 Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplém megye, Heves megye, Nógrád 

megye 

 Észak-Alföld: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye 

 Dél-Alföld: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye. 

 A legelmaradottabbnak az észak-alföldi régió számít, itt az egy főre jutó GDP 2004-ben 

az Unió átlagának csupán 41,9 százalékát érte el. Az észak-magyarországi régió az uniós 

átlag 42,5 százalékát, a Dél-Dunántúl 45,6 százalékát, a Dél-Alföld 44,2 százalékát tette ki. 

A közép-magyarországi régióban az egy főre eső GDP a 2004-es adatok szerint a közösségi 

átlag 101,6 százalékát érte el. 

Magyarországon az első jelentős lépés a regionális politika megvalósítása felé az 1996-

ban elfogadott Területfejlesztésről és területrendezésről szóló XXI. sz. törvény volt (azóta 

kétszer módosították, 1999-ben és 2004-ben). Ez a törvény már figyelembe vette az uniós 

szabályozásokat, az EU rendszerét a támogatásra jogosult területek kialakításában (NUTS 

rendszer), illetve az Unió céljainak megfelelően fogalmazta meg a térségi politikák alapelveit. A 

következő mérföldkövet az 1998-ban elfogadott, majd 2005-ben az EU-hoz való csatlakozás 

miatt is megváltozott körülmények okán megújított Országos Területfejlesztési Koncepció 

jelentette. Ez a koncepció felvázolta a magyar regionális politika 2005-2020 közötti időszakára 

vonatkozó céljait. 

 Az OTK az ország átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló dokumentum, 

amely meghatározza a hosszú távú, átfogó fejlesztési célokat, a fejlesztési programok 

kidolgozásához szükséges irányelveket, továbbá információkat biztosít az ágazati és kapcsolódó 

területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára. A Koncepció tehát alapvető fontosságú 

dokumentum a magyar regionális politikában, amely minden jelentős területét meghatározza a 

szakpolitika megvalósításának a tervezéstől, az ellenőrzésig öt célkitűzés köré felépítve: térségi 
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versenyképesség, területi felzárkózás, fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem, területi 

integrálódás Európába, decentralizáció és regionalizmus. 

A magyar regionális politika intézményrendszerében a legfölső szinten az Országos 

Területfejlesztési Tanács található. Ezek alatt működnek a regionális fejlesztési tanácsok - 

melyeket 1999-től a regionális fejlesztési ügynökségek segítik munkájukkal. Még kisebb 

egységeket adnak a megyei területfejlesztési tanácsok és a kistérségi fejlesztési tanácsok. 

A 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozás előtt az Előcsatlakozási Alapok 

támogatásait vehette igénybe Magyarország (Phare, Sapard), a 2000-2006 időszak utolsó három 

évében a kohéziós politika célkitűzésének megvalósítására már a Kohéziós Alap és a Strukturális 

Alapok is rendelkezésre álltak, illetve a különböző közösségi kezdeményezésű programok 

forrásaira is pályázhattak. Ehhez Magyarországnak új intézményrendszert, működési 

mechanizmust kellett létrehozni központi, illetve helyi szinten is, amely lefedi és ellenőrizhetővé 

teszi mind a tervezés, előkészítés, programozás, ellenőrzés során felmerülő feladatok elvégzését, 

és megfelel az Európai Unió erre vonatkozó elvárásainak. 

Az EU többféle fejlesztési programot hirdet meg, melyekre pályázási lehetőség nyílik a 

tagországok számára. A Strukturális Alapokról és a Kohéziós Alapról már esett szó. Most azokat 

a nemzetközi programokat szeretném bemutatni pár szóban, melyekről kevesebb szó esik a 

hétköznapokban, azonban jelentős hátterét adják Magyarország támogatási rendszerének. 

A Közösségi programok olyan cselekvési akciók, amelyek a gazdasági és a társadalmi 

élet majd minden területén megjelennek. Az Európai Unióban összesen 35 Közösségi Program 

van folyamatban, amelyből 1997 óta - illetve a csatlakozástól fokozott számban - Magyarország 

17-ben vett részt. A teljesség igénye nélkül szeretnék néhányat bemutatni, melyek a 

legismertebbek. Vannak úgynevezett társadalmi kirekesztődés elleni küzdelmet szolgáló 

közösségi programok, melyek célja a szegénység felszámolása. Az oktatás, illetve a 

foglalkoztatás területén a legismertebbek a Socrates és a Leonardo program. A Socrates egy 

oktatási együttműködési program, amely a óvodától az egész életen át tartó tanulásig hirdeti 

programjait. Fókuszában a felsőoktatásban tanulók mobilitásának ösztönzése, a nyelvoktatás, az 

esélyegyenlőség megteremtése és a hátrányos helyzetűek javítása áll. A Leonardo program pedig 

egy olyan szakképzési program, amelynek célja, hogy a szakképzést a piaci igényekhez igazítsa, 

illetve minél szélesebb körben elérhetővé tegye. A LIFE program keretein belül a környezet 

fejlesztése jelenik meg. Az általa támogatott tevékenységek a környezetvédelmet hirdető 

programok, bemutatók, a természetes élőhelyek és a vadon élő növény- és állatvilág megőrzését 

szolgálót tevékenységek, illetve azok a tevékenységek, melyek a Harmadik országok helyzetét 

hirdetett javítani. Ezen kívül megjelenik a közösségi programok között az Ifjúsági Program, 
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melynek célja a fiatalok felelősségre tanítása, ehhez kapcsolódó ismereteik bővítése, illetve a 

fiatalokkal foglalkozó szakemberekkel való együttműködés fokozása. 

Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia 1991. február 15-én aláírt 

együttműködése révén jött létre a V4-ek, vagyis a Visegrádi Együttműködés. Céljuk az volt, 

hogy közös képviseletet hozzanak létre a diplomáciai és politikai érdekeik képviseletére és ezzel 

segítsék a közép-kelet-európai térség (akkor még) három rendszerváltó országának euroatlanti 

integrációját (1993-ban vált négytagúvá az alapján együttműködés a Cseh Köztársaság és 

Szlovákia megalakulásával). Az együttműködés soros elnökségi módon, - évente más-más 

országban - hajtja végre intézkedéseit. Olyan közös területfejlesztési és területrendezési stratégia 

elkészítésén dolgoznak - a V4+2 országokban (Bulgária és Románia), amely figyelembe veszi a 

térség sajátosságait és így segíti a hatékonyabb felzárkózást az Európai Unió fejlettebb 

térségeihez. A V4 államfőinek tanácskozása 2011. október 8-án, Visegrádon zajlott, ahol az 

elmúlt két évtized eredményeit, illetve az elkövetkezendő feladatokat vitatták meg. Jelentős 

sarokpontjai az együttműködésnek a makro régiók kérdése (Duna- és a Balti¬tenger), az 

energiahálózat és a közlekedési útvonalak észak-déli irányú összeköttetéseinek fejlesztése, 

illetve az atomenergia békés felhasználása is. 

A Közösségi kezdeményezésekről is esett már szó, de röviden szeretném itt is 

megemlíteni. A Strukturális Alapoktól abban különböznek, hogy a közösségi 

kezdeményezéseket központilag irányítják Brüsszelből, és nem nemzeti szinten koordinálják. 

Ezek a programok egy-egy speciális területhez kapcsolódnak. A 2000-2006 közötti időszakban 4 

ilyen közösségi kezdeményezés volt érvényben, melyek az EQUAL, az INTERREG, a 

LEADER, és az URBAN programok. Ezek finanszírozása a Strukturális Alapok kötelezettségi 

előirányzatainak százalékában vannak meghatározva. 

A Lisszaboni akcióprogram kisebb időszakokra vonatkozó stratégiákat tartalmaz. 

Magyarország esetében a 2008-2010 akcióprogram keretében az 2006-2007-es akcióprogramot 

felülvizsgálva célul tűzték ki többek között az üzleti környezet javítását, a K+F és innováció 

előmozdítását, az infrastruktúra fejlesztését, a foglalkoztatás bővítését (a munkaerőpiac 

„kifehérítését"). Az Akcióprogram az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel és a konvergencia 

programmal együtt hatást gyakorol a hosszú távú foglalkoztatás-fejlesztésre és a gazdaság 

növekedésére. 

A Nemzetközi Együttműködési Programok közé tartoznak az ETE, IPA, ENPI 

Programok, a Svájci Hozzájárulás, az EGT Norvég FM, a Twinning Program, továbbá a már 

lezárult programok, mint az Átmeneti Támogatás, az Előcsatlakozási Alapok, a Schengen Alap, 

valamint az INTERREG Közösségi Kezdeményezés. A Norvég alapok támogatásai 2004 és 
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2009 között voltak pályázhatóak az újonnan csatlakozott tagállamok számára, Magyarország 

számára 135 milliós forrást biztosított szerteágazó projektek megvalósítására. Példaként és 

érdekességként szeretném felhozni itt például a múzeumok felújítását is a támogatott projektek 

között, illetve ebből sikerült továbbra is fenntartani a Mindentudás Egyeteme című műsort is. 

Véleményem szerint ezek a projektek nem kaptak olyan nyilvánosságot, mint például egy iskola, 

óvoda vagy bármely középület felújítása, holott ezek is mutatják, hogy Magyar ország az 

Európai Unióhoz való csatlakozás eredményeképpen nemcsak anyagi finanszírozást, „segélyt" 

kapott, illetve kap, hanem a kultúrához, művelődéshez is legalább olyan mértékben hozzájárul és 

fennmaradhatnak általa jelentős kulturális értékek is, melyek a közösségi kezdeményezések 

nélkül talán már nem lennének. 

Az Európai Területi Együttműködés (ETE) olyan fejlesztési programokra vonatkozik, 

melyek az egyes tagországok között valósulnak meg. Ezek lényegében az INTERREG 

programokat váltják fel a 2007-2013-as időszakban. Céljuk, hogy fejlesszék a határon átnyúló 

infrastruktúrákat és együttműködéseket, illetve javítsák a határ menti térségek kapcsolatát. 

Magyarország Ausztriával, Romániával, Szlovákiával és Szlovéniával áll együttműködésben 

ezen a területen. 

Az Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszközökből (IPA) részesülhetnek azok az országok, 

melyek az EU külső határán találhatóak és csatlakozási tárgyalásokat folytatnak, illetve amelyek 

hamarosan tagjaivá válnak az Uniónak (például Horvátország vagy Szerbia). Az Európai 

Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) forrásai azoknak nyújtanak segítséget, akik rövid 

időn belül nem csatlakoznak az Európai Unióhoz. Célja, hogy megelőzze, hogy a külső határok 

mély politikai-gazdasági választóvonalat jelentsenek a kontinensen belül. 

A Svájci hozzájárulás egy olyan megállapodás lényegében a tíz új tagállam és Svájc 

között, melyben Svájc kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy öt éven keresztül egyszeri, 

vissza nem térítendő támogatásként összesen 1 milliárd svájci frank támogatást nyújt az újonnan 

csatlakozó országoknak. Magyarország közel 131 millió (kb. 20 milliárd Ft) svájci frank 

hozzájárulást kapott. Pályázása és felhasználása négy fő területet foglal magába: biztonság, 

stabilitás, reformok; környezetvédelem és infrastruktúra; a magánszektor támogatása; 

humánerőforrás- és társadalomfejlesztés. A Twinning (ikerintézményi) program 1998-ban jött 

létre. Célja, hogy a jövőben csatlakozó, tagjelölt országok számára segítséget nyújtson a 

közigazgatás fejlesztéséhez, az uniós joganyag átvételéhez és alkalmazásához. 

A Nemzeti Fejlesztési Terveket (NFT) a tagállamoknak az (EK) 1260/1999. sz. tanácsi 

rendelete alapján kell kialakítania. Az NFT egy olyan alapvető dokumentum, amely 

meghatározza a fejlesztési célok teljes körét, azok finanszírozási formájától és forrásától 
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függetlenül. Ezen Közösségi Támogatási Keretszerződés (KTK) rögzíti az EU, illetve 

Magyarország pénzügyi kötelezettségvállalását a 2004 és 2006 közötti időszak közös 

fejlesztéseire. 

Az első magyar nemzeti fejlesztési terv 2003. március 26-án kormány-jóhagyással lett 

elfogadva, mely alapja volt a csatlakozás után Magyarországnak nyújtandó támogatásoknak. 

Magyarország a 2000-2006-os uniós programozási időszakban csak 2004 és 2006 között vesz 

részt, azonban az első NFT hosszabb távra (2007-2013) meghatározza a fejlesztési politika 

céljait, feladatait és az ezeket meghatározó stratégiát, ez alapján született meg a Közösségi 

Támogatási Keretszerződés (KTK), amely rögzíti az EU, illetve Magyarország pénzügyi 

kötelezettségvállalását a 2004 és 2006 közötti időszakban. Legfőbb célkitűzése a lakosság 

életminőségének javítása a jövedelmi viszonyok, a környezet, a kultúra, az egészség, az oktatás 

és a szociális védelem minőségén és hozzáférhetőségén keresztül, illetve az az általános cél, 

hogy mérséklődjenek Magyarország és az Európai Unió tagállamai között fennálló fejlettségbeli 

különbségek. A fő prioritások ezek alapján: 

1. A termelőszektor versenyképességének javítása 

2. A foglalkoztatás növelése és az emberi erőforrások fejlesztése 

3. Jobb infrastruktúra, tisztább környezetünk biztosítása 

4. A helyi és regionális potenciál erősítése 

A nemzeti fejlesztési tervek regionális és ágazati operatív programokra, illetve 

intézkedésekre bonthatóak. Az operatív programok az egyes prioritások alapján határozzák meg 

a többéves célkitűzéseket, amely alapján a támogatások is igényelhetőek. A magyar Nemzeti 

Fejlesztési Terv öt operatív programot tartalmaz a 2004-2006-os időszakra, melyeket 

kormányhatározat alapján alakítottak ki: 

• Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP), 

• Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), 

• Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program (HEFOP), 

• Környezetvédelem és Infrastruktúra Fejlesztés Operatív Program (KIOP), 

• Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP). 

Az I. NFT három éves időszaka alatt közel 700 milliárd forint értékű támogatást kapott - 

uniós strukturális alapok a hazai társfinanszírozással együtt - összesen kb. 19 400 db Irányító 

Hatóság által támogatott projekt. A leszerződött összegek 2011 elejére 99%-os kifizetést értek el, 

ami valószínűleg még közelít majd a 100%-os forráslehíváshoz. A fő kedvezményezettek kis- és 

középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak és 

intézményeik voltak.  
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A támogatások nagy részét a humánerőforrás-fejlesztés és a gazdaság versenyképessége 

érdekében tett erőfeszítések kapták az I. NFT keretében, ami összhangban van a benne 

megfogalmazott fő célokkal, mint a foglalkoztatás, illetve a gazdaság versenyképességének 

átfogó növelése. A legtöbb forrás projekt szinten a hátrányos helyzetű térségek és emberek 

képzésébe (53 milliárd Ft) allokálódott, illetve az úthálózat fejlesztésébe (80 milliárd Ft). 

Jelentős összegeket kaptak többek között a roma szervezetek projektjei (5,1 milliárd Ft), a 

beruházásösztönző projektek (35 milliárd Ft), a K+F és innovációs projektek (38 milliárd Ft), 

illetve a turizmus fejlesztéséért kiírt projektek. 

Annak ellenére, hogy Magyarország támogatás-felhasználása majdnem 100%-osnak 

tekinthető, a várt eredmény, hogy az EU-hoz érezhetően is gyorsabb felzárkózásba kezdjen, még 

nem érkezett meg. Az egy főre jutó GDP-ben mérve 2004 és 2010 között (tekintve, hogy az I. 

NFT projektjei lényegében az utóbbi években zárultak le, hatásuk és eredményük erre az 

időszakra esik) ugyan közelebb került 1 százalékponttal az uniós átlaghoz, de ez csekély 

eredmény a várt „konvergencia" elérésében amit a 12. árán be is mutatok. Kivételt képez talán a 

Közép-magyarországi régió fejlődése, de sajnos ez egyedi példája a magyar gazdaságnak, a 

másik hat régió jelentős lemaradásban van; az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-

alföldi és a Dél-Dunántúli régió az Európai Unió legszegényebb régiói közé tartozik. 

Foglalkoztatás, illetve munkanélküliségi mutatók terén sem sikerült jelentős változást elérni, 

amit többnyire a pénzügyi válság jelentős visszavetésének is elkönyvelhető. 

2007-2013-as időszakban Magyarország közel 22,4 milliárd eurós uniós támogatásban 

részesül, hazai társfinanszírozással együtt 7500 milliárd forintos keretből valósíthatja meg a 

regionális politika Európai Uniós célkitűzéseit. Ennek az összegnek jelentős része (kb.90%-a) a 

Konvergencia célkitűzés (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap), kisebb hányada (8%) a Regionális 

versenyképesség és foglalkoztatás, a fennmaradó rész pedig az Európai területi együttműködés 

célkitűzés alatt nyújt támogatást. 

Jelentős változást jelent az előző időszakhoz képest, hogy míg korábban az ország egész 

területe az 1., Konvergencia célkitűzés alá esett, ebben az időszakban Közép-Magyarország - a 

10 új tagállam leggazdagabb régiója - már a 2. célkitűzés alá tartozik. Az operatív programok 

kiegészültek, az ágazati operatív programok mellett kialakítottak regionális operatív 

programokat is. Az előző időszakok alapelveit (programozás, partnerség, addicionalitás, 

koncentráció, szubszidiaritás) kiegészítették, illetve új alapelvekként jelent meg a tájékoztatás és 

reklám, a megosztott irányítás, a nemek közti egyenlőség és a diszkrimináció – mentesség. 

A 2007-2013-as időszak Nemzeti Fejlesztési Terve (második NFT) az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv. Legfontosabb célkitűzésként a foglalkoztatás bővítését és a tartós növekedés 
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feltételeinek megteremtését jelöli meg. Uniós és állami fejlesztéseket indít el hat kiemelt 

területen amelyek: a gazdaság, a közlekedés, a társadalom megújulása, a környezet és az 

energetika területe, területfejlesztés és államreform. A célokat hat operatív program keretében 

foglalják össze amit a 11. táblázatban vázolok fel. 

A regionális szinten megvalósítandó feladatokat régiónkénti operatív programok 

keretében foglalták össze, úgy mint: 

Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) 

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NyDOP) 

Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP) 

Észak-magyarországi OP (ÉMOP) 

Észak-alföldi OP (ÉAOP) 

Dél-alföldi OP (DAOP) 

Közép-magyarországi OP (KMOP). 

Az Új Magyarország fejlesztési terv koordinációját és kommunikációját segíti továbbá a 

Végrehajtás Operatív Program (VOP). 2007-2013-ban Magyarország a támogatási források nagy 

részét a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból kapja. A meghatározott - GNP-hez és 

GNI-hez köthető - feltételek alapján Magyarország 6 régiója jogosult az 1. célkitűzés 

támogatásainak elnyerésére: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Alföld, Közép- Dunántúl, 

Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl. Az 1. célkitűzés megvalósításához nyújt támogatásokat az 

ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap. A 2. célkitűzés - ERFA és ESZA - forrásaiból részesedhet 

minden NUTS I és NUTS II terület, amelyek nem kedvezményezettjei az 1. célkitűzés alapján 

nyújtott támogatásoknak. A 3. célkitűzés kedvezményezettjei a NUTS III régiók és az ERFA 

finanszírozza a projekteket. Magyarországon ezek a területek: Nyugat-Dunántúl, Közép-

Dunántúl, Közép- Magyarország, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld határ menti 

kistérségei. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Program sikerét mutatja, hogy a 2010-es év végéig közel 

56 000 db projektet kezdeményeztek, melyeknek megítélt támogatása 4400 milliárd forintot tesz 

ki. Ebből az összegből az év végére 3 942 milliárd forint leszerződött támogatás volt. A 

támogatások nagy részét, 646 milliárd forintot a Gazdaságfejlesztés Operatív Program projektjei 

kapták; az előző időszakhoz képest tehát ez nem változott, a gazdaságfejlesztés továbbra is a 

támogatások allokálásának középpontjában áll. Emellett a Környezet és Energetika Operatív 

Programba fektetett 772 milliárd forintos dotációban tükröződik az Európai Unió 2007-2013-as 

időszakra megfogalmazott álláspontja, miszerint a fenntartható fejlődés és környezetvédelem  
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előtérbe helyezésével kell a gazdaság fejlesztését elősegíteni, fokozott figyelmet kell fordítani a 

vidékfejlesztés ezen területeinek kiaknázására, az erőforrások hatékony felhasználására.  

 A regionális területek támogatottsági arányát vizsgálva láthatjuk, hogy az ÚMFT által 

leginkább támogatott régió Közép-Magyarország. A támogatások jelentős részét egyértelműen 

Budapest és agglomerációja tudhatja magáénak, amely tény egyértelmű bizonyítéka annak, hogy 

Magyarország a rendszerváltást követően 21 évvel is alapjaiban centralizált területi fejlődést, 

fejlesztést mutat. A korábban uniós és hazai stratégiai dokumentumokban megfogalmazott cél, 

mely szerint az ország területi kiegyenlítődését kell szorgalmazni, elmaradt melynek több 

jelentős oka is van. A tőkeerős befektetések - elsősorban az infrastrukturális és társadalmi pozitív 

potenciálok miatt - jelentős hányada Magyarország nyugati és középső részébe érkeznek, a 

támogatási lehetőségek kiaknázása szempontjából megteremtve a táptalajt. Nem szabad 

elfelejtenünk ugyanis, hogy az említett támogatási kereteket elsősorban a gazdaságilag stabil 

szervezetek tudják felhasználni, meglévő pénzügyi stabilitás és önerő nélkül ez szinte 

elképzelhetetlen. Hosszútávon mindenféleképp az ország decentralizált fejlesztését kell előtérbe 

helyezni mind gazdasági, mind társadalmi szempontokat figyelembe véve. Véleményem szerint 

lehetséges pozitív hatást gyakorolna a regionális politikára, illetve magára a gazdasági-

társadalmi helyzetre a meglévő regionális központok megerősítése, ami által a támogatások 

hatása több területen is érezhetővé válna és nem egy-egy (jelen esetben Közép-Magyarország) 

területen koncentrálódna. 

Az Új Széchenyi Terv lényegében egy vitairatként jelent meg, amely a nemzeti 

gazdaságfejlesztés 2020-ig terjedő időszakának koncepcióján alapul. 2010. augusztus 4- én 

került kihirdetésre az erről szóló kormány határozat, amely alapján a nemzetgazdasági 

miniszternek kellett elkészíteni az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) végrehajtási és pályázati 

rendszerét. 

 A 2011. január 14-én induló Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás bővítése 

áll (10 év alatt 1 millió új munkahely teremtése). A program 2011-2013-as akciótervében 7 

területet helyez a középpontba, amelyek megvalósításával az Európai Unióhoz való 

konvergenciánk megerősödhet. Ezek az ágazati programok érintik az egészségipart, a zöld 

gazdaságfejlesztést, lakásprogramot, az üzleti környezet fejlesztését, növekedést a tudomány és 

innováció területén, a hagyományosan magas munkaerő igényű ágazatok foglalkoztatási 

helyzetének javítását, illetve a közlekedés fejlesztését. A kitörési pontok újdonsága az előző 

programokhoz képest, hogy nem egy-egy kifejezett ágazatra koncentrálnak, hanem több iparágat 

érintő fejlesztésekre helyezik a hangsúlyt, amellyel azt szeretnék elérni, hogy a fejlesztések ne 

néhány évre szóló segítséget nyújtsanak az egyes ágazatoknak, hanem hosszabb távú 
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eredményességet érjenek el, az egyes ágazatok egymásra hatásával erősítsék a támogatások 

multiplikáló hatását. 

Az Új Széchenyi Terv finanszírozása uniós forrásokból történik. Azokat az uniós 

forrásokat használja fel, amelyek még rendelkezésre állnak a 2011-től 2013-ig tartó időszakban, 

azonban a vállalkozók és az állami szerepvállalás is részét képezik; főként a kis- és 

középvállalkozások támogatására irányul - a források legalább 50%-ának a hazai kis- és 

középvállalkozásokat kell támogatnia -, aminek célja a versenyképesség növelése; eszközei 

többek között az adócsökkentés, a Magyarországi uniós forrásokhoz való egyszerűbb hozzáférés, 

a korrupció visszaszorítása. 2011 és 2013 között körülbelül 2000 milliárd forintos támogatási 

keret nyílik meg a pályázók előtt. 

Az 1998-as Országok Területfejlesztési Koncepció alapján hét tervezési¬statisztika régiót 

hoztak létre fejlesztési régióként, melyek NUTS II szintű régióknak felelnek meg az EU által 

kialakított csoportosítás alapján.  

A kedvezményezett térségek kialakítását, illetve besorolását a területfejlesztésről és 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 6.§ -a alapján az Országgyűlés végzi, melyet 

időszakonként felülvizsgálnak. A jelenleg hatályos besorolást a 311/2007. (XI. 17.) 

Kormányrendeletben foglalták össze. A besorolásban, illetve a mutatók általi komplex 

értékelésben a Központi Statisztikai Hivatal is közreműködik. A térségek besorolását egy 

mutatócsoport alapján végzik el, mely figyelembe veszi az adott térség gazdasági, 

infrastrukturális, társadalmi, szociális és foglalkoztatási jellemzőit is. Kedvezményezett 

kistérségek azok, amelyek hátrányos helyzetűek, illetve leghátrányosabb helyzetűek (LHH). 

Hátrányos helyzetűek azok a kistérségek, amelyek komplex mutatója kisebb, mint az összes 

kistérség komplex mutatójának átlaga. Leghátrányosabb helyzetű az a kistérség, amely hátrányos 

helyzetű, illetve az ország lakónépességének 15%-a él az adott kistérségben. Ezen csoporton 

belül azok az LHH kistérségek, ahol - az alacsony komplex mutató mellett - az ország 

lakónépességének 10%-a él, olyan komplex programmal segítendő LHH kistérségek, melyeket 

uniós támogatásokból fokozott intenzitással támogatnak a felzárkózás érdekében. 

A komplex mutatók általi besorolás során létrehoztak regionális szempontból hátrányos 

helyzetű kistérségeket is a besorolási rangsorban soron következő kistérségeket figyelembe véve, 

melynek célja, hogy a régió területén erősítsék a kohéziót (a regionális szempontból hátrányos 

helyzetű kistérségek esetében a lakónépesség nem haladhatja meg a régió lakónépességének 

30%-át, kivéve a hazai forrásból történő támogatás esetén). Ezen kívül vannak társadalmi-

gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, jelentős munkanélküliséggel sújtott 

régiók is. 
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A hatályos besorolás alapján Magyarország 18 megyéjében (Győr-Moson- Sopron 

megyében csak átmenetileg kedvezményezett kistérségek vannak) összesen 94 kedvezményezett 

kistérség van, illetve ezek mellett vannak olyan kistérségek, amelyek csak átmenetileg 

kedvezményezettek. Átmenetileg kedvezményezettnek tekintik azokat a kistérségeket, illetve 

területeket 1 évig, amelyek a komplex mutatók alapján kikerültek a kedvezményezettek köréből; 

ezek a területek alacsonyabb támogatási intenzitásban részesülnek. 

Az I. NFT forrásaiból a leghátrányosabb helyzetű kistérségek pályázói 84,8 milliárd Ft 

támogatást nyertek el, ami az összes támogatás 16,9%-a volt. 

Az LHH kistérségeket támogató programok mérföldkövet jelentenek Magyarország 

országon belüli „kohéziós politikájában”. Az egyes országrészek, régiók, kistérségek esetében is 

megfigyelhető ugyanis az a tendencia, ami az EU országai között is, miszerint a térségek között a 

közös politika bevezetése után is tetten érhetőek távolodások mind gazdasági, mind társadalmi 

jellemzők alapján. Ezeken a területek a fő feladatok közé tartozik a szegénység felszámolása, a 

foglalkoztatás szintjének javítása, a gazdaság dinamizálása a kisvállalkozások segítésén 

keresztül. A felzárkóztató programok azokat a területeket támogatják, melyek az Unión belül 

kisebb egységeket képviselnek, nem részesülnek olyan jelentős mértékben a „figyelemből”, 

forrásokból, mint a központi területek, amilyen például a Közép-magyarországi régió is - főként 

Pest megye miatt. A leghátrányosabb helyzetű területek többnyire nem részesülnek a turizmus 

gazdaságfejlesztő hatásaiból, a külföldi befektetők által nyújtott tőkéből (nincsenek olyan 

jelentős beruházási területek, mint a nagyobb városok környékén) és nincsenek olyan 

gazdaságilag-társadalmilag fejlett határ menti szomszédjaik, mint például a nyugati térségnek, 

ezáltal gazdasági növekedésük is korlátozva van. 

Az LHH kistérségek a ROP, a TÁMOP és a TIOP keretein belül pályázhatnak a 

forrásokra, többek között a foglalkoztatás, az oktatás, egészségügy, közlekedés, szociális 

infrastruktúra javítása kapcsán. A legjelentősebb kezdeményezések, amelyek az utóbbi években 

nagy sikert értek el egy-egy terület fejlesztésében a Wifi-falu (borsodi és szabolcsi 

kistelepüléseken), Tarnabod (Heves megye; kisgyermekes hajléktalan családok befogadása a 

Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével), a Gyerekesély program (Szécsény; közösségi házak 

kialakítása), illetve a Telep felszámolás (pl. Ózd mellett) (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség). A 

már említettem az Európai Beruházási Bankot, illetve az Európai Beruházási Alapot, melyek a 

Strukturális Alapok, illetve a Kohéziós Alap mellett hiteleket nyújthatnak a különböző projektek 

megvalósításához.  

Az egyes projektek megvalósítása az intézkedéseken belül tulajdonképpen több forráshoz 

kötődik, kötődhet. A projektfinanszírozás az Európai Unió közös költségvetéséből (Strukturális 
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Alapok, Kohéziós Alap által), a Magyarországi központi költségvetés társfinanszírozásából és a 

pályázók saját erő részéből áll. Az azonban nagyon fontos, hogy egy operatív programot csak 

egy alap támogathat az 1083/2006/EK rendelet alapján. A társfinanszírozás mértéke a 

célkitűzésekhez köthetően állapítható meg. 

A Tanács 1083/2006/EK rendeletében határoz az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 

az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról, illetve itt kerül meghatározásra a rendelkezésre álló pénzügyi forrás és a 

társfinanszírozás maximális értéke. Ez alapján azok a tagállamok, amelyek GDP-je az EU25 

átlag GDP-jének 85% alatt van - a 2001-2003-as referencia időszakban - 85%-os 

társfinanszírozásra jogosultak a Kohéziós Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és 

az Európai Szociális Alapból a Konvergencia és a Regionális versenyképesség és foglalkoztatás 

célkitűzések megvalósításához kapcsolódó projektekhez. Azon tagállamok, amelyek a Kohéziós 

Alap átmeneti támogatására jogosultak 80%-os társfinanszírozásban részesülnek a kohéziós és a 

phasing-in területeken és 50%-os társfinanszírozásban a phasing-in területeken kívül a 

Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés alatt - az ERFA és az ESZA 

támogatásával -, illetve 85%-ban a Kohéziós Alapból. Amely tagországok nem tartoznak az 

előző két besorolásba, 75%- os társfinanszírozásban részesülnek a Konvergencia célkitűzés 

keretében és 50%-os társfinanszírozásban a Regionális versenyképesség és foglalkoztatás 

célkitűzés keretében. 

Az EK irányelvekkel összhangban és ellentmondásmentesen a tagállam határozza meg, 

hogy milyen módon van lehetőség a támogatás alkalmazására. A támogatások pénzügyi 

lebonyolítását, a kifizetések feltételeit és szabályait a 24/2011 (V.6.)-es Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium által kiadott utasítás tartalmazza. A projektek pénzügyi érintettsége már a 

Támogatási szerződés aláírása előtt, az IH döntésével megkezdődik. Onnantól ugyanis, hogy az 

IH támogatandónak ítéli a projektet, megtörténik a kötelezettségvállalás (írásos intézkedés) a 

támogató részéről arra vonatkozóan, hogy a projekt megvalósításához szükséges forrást 

biztosítja. A költségvetési kötelezettségvállalást a jelenlegi, 2007-2013-as időszakban minden 

finanszírozó alappal és célkitűzéssel kapcsolatban éves alapon hajtják végre. Az első uniós 

költségvetési kötelezettségvállalás az adott operatív program jóváhagyására vonatkozó bizottsági 

határozat elfogadása előtt történik, ezután pedig a Kifizető Hatóság (valamennyi Strukturális 

Alapra vonatkozóan a Pénzügyminisztérium) minden év április 30-ig az Európai Bizottság 

számára megküldi a kifizetési kérelmek előrejelzését az adott, és a következő évre vonatkozóan. 

A projektek pénzügyi lebonyolítása kapcsán több fajta számla kerül említésre (Igazoló 

Hatóság bankszámlái, előirányzat felhasználási keretszámla, lebonyolítási bankszámla - ezeket a 
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számlákat a Magyar Államkincstár vezeti) kapcsolódva a támogatások kifizetésének egyes 

szakaszaihoz. Az egyes számlák szerepét a kifizetés folyamatával együtt szeretném bemutatni. 

Az operatív programok utófinanszírozottak, a támogatások kifizetése elsősorban a hazai 

költségvetésből kerülnek kifizetésre (előfinanszírozás), mivel a tagállamok az Európai Uniótól 

csak egy kisebb összegű előleget kap a programok elindításához, s csak a tényleges, megvalósult 

tevékenységekkel kapcsolatban számolhatnak el később az Európai Unió felé. Az 

előfinanszírozás keretében érkező uniós források az Igazoló Hatóság bankszámláin (azért több, 

mert minden operatív program esetében, finanszírozó alapok szerinti bontásban kell megnyitni 

őket) kerülnek felvezetésre. A következő szintet az előirányzat felhasználási keretszámlák (EFK) 

jelentik (az Irányító Hatóság felügyeli), amelyek már együttesen tartalmazzák a hazai és az uniós 

forrásokat is. Amikor a kedvezményezett támogatási kifizetési kérelmét a közreműködő 

szervezet elfogadja és benyújtja az Irányító Hatóság felé, forráslehívás készül az EFK-ról a 

lebonyolítási bankszámlákra, amelyek a támogatás kifizetésére szolgálnak. Ezt követően pedig a 

közreműködő szervezet fizeti ki a támogatást a kedvezményezett számára. A következő feladat 

ezután, hogy a tagállam a már felmerült támogatási kifizetéseivel elszámoljon az Európai 

Bizottság felé és alaponként elkülönítve megkapja a támogatást az Igazoló Hatóság 

bankszámláira. Végül a kifizetéseknek megfelelően az EU-tól érkező támogatás az előirányzat 

felhasználási keretszámlákra került, majd ott a megfelelő arányú hazai társfinanszírozással együtt 

részt vesz a további finanszírozásban. 

 

Az Európai területfejlesztési politika 

  

 Az Európai Unió tagállamai Területtervezésért Felelős Miniszterei és az Európai 

Bizottság Regionális Politikáért felelős tagja Potsdamban kihangsúlyozták, hogy az Európai 

Területfejlesztési Perspektíváról folytatott politikai vita lezárása fontos előrelépést jelentett az 

európai integráció felé. Az Európai területfejlesztési perspektíva elfogadásával a Bizottság 

tagállamai megegyezésre jutottak az Európai Unió területének jövőbeni fejlesztésére vonatkozó 

közös célkítűzésekről és elképzelésekről. 

 A területfejlesztési politikák célja annak érdekében munkálkodni, hogy az Európai Unió 

területe a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés felé haladjon. A Miniszterek véleménye 

szerint a legfontosabb annak biztosítása, hogy az EU valamennyi régiójában egyaránt 

megvalósuljon az európai politika három alapvető célkitűzése: 

 a gazdasági és szociális kohézió; 

 a természeti erőforrások és a kulturális örökség megőrzése és kezelése; 
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 az európai terület kiegyensúlyozottabb versenyké-pessége. 

 Az Európai területfejlesztési perspektíva egy olyan megfelelő politikai keret a Közösség 

és a tagállamok területi kihatású ágazati politikái, valamint a regionális és helyi önkormányzati 

hatóságok számára, amely az európai terület kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésének 

elérésére törekszik. A Miniszterek a szorosabb európai integráció érdekében szükségesnek látják 

a tagállamok közötti, valamint azok régiói és helyi önkormányzati hatóságai közötti regionális 

fejlesztési együttműködést. A jövőben a regionális és helyi önkormányzati hatóságoknak 

országaik határán túl is együtt kell működniük. Az Európai területfejlesztési perspektíva az 

együttműködés ösztönzéséhez útmutatással szolgáló forrásanyag, amely ugyanakkor a 

szubszidiaritás elvét is tiszteletben tartja. Az Európai területfejlesztési perspektíva nem hív életre 

új EK szintű felelősségeket. Az Európai területfejlesztési perspektíva a tagállamok, azok régiói, 

helyi hatóságai és az Európai Bizottság számára nyújt politikai keretet saját vonatkozó 

felelősségi körükben. 

 Az Európai Unió területi jellemzője az, hogy kulturális sokfélesége kis földrajzi területen 

koncentráltan jelenik meg. Ebben különbözik a világ többi nagy gazdasági övezetétől, úgymint 

az USA, Japán és a MERCOSUR. Az európai integráció ellenére is meg kell őrizni ezt a 

sokféleséget, amely potenciálisan az EU egyik legjelentősebb fejlődési tényezője. Tehát nem 

szabad, hogy a területfejlesztési politikák uniformizálják az EU-ban meglévő helyi és regionális 

identitásokat, amelyek segítenek az állampolgárok életminőségét javítani. 

 Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió életbe lépése óta az európai integráció jelentős 

előrehaladást ért el. A fokozódó gazdasági és társadalmi integráció következtében egyre kisebb a 

belső határok elválasztó szerepe, és erősebb kölcsönös egymásrautaltság és kapcsolatok 

kezdenek kialakulni a tagállamok városai és régiói között. Ez azt jelenti, hogy az egyik 

országban végrehajtott regionális, országos vagy közösségi projektek hatásai jelentős befolyást 

gyakorolhatnak a többi tagállam térségi szerkezetére. A közösségi projektek megvalósítása során 

a jövőben már a korai szakaszban nagyobb figyelmet kell szentelni a területi tényezőknek, 

különösen azért, mert nem lesz immáron lehetőség a termelékenységben jelentkező regionális 

egyenlőtlenségeket következetes árfolyam-kiigazításokkal kiegyenlíteni. Ebben a tekintetben a 

területtervezés segíthet megakadályozni, hogy ezek a regionális egyenlőtlenségek növekedjenek. 

 A különböző tagállamok fejlesztési projektjei akkor egészítik ki egymást a legjobban, ha 

közös területfejlesztési célokra irányulnak. Következésképpen a tagállamok országos 

területfejlesztési politikáinak és az EU ágazati politikáinak világos, területi szempontból 

mindenekfölöttálló fejlesztési irányelvekre van szükségük. Az EU területfejlesztésének egyik 

hajtómotorja az Egységes Európai Piacon folyó verseny, amely a Gazdasági és Monetáris Unió 
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hatására a jövőben még tovább erődödik. Bár számtalan területen már megindult a régiók, 

városok és helyi önkormányzatok közötti együttműködés, még folyik közöttük a verseny a 

gazdasági tevékenységekért, munkahelyekért és az infrastruktúráért. Azonban jelenleg még nem 

ugyanarról a pontról indul az összes európai régió. Ez megnehezíti az EU gazdasági és szociális 

kohéziója megerősítését. Ezért fontos, hogy fokozatosan olyan területi egyensúly elérése legyen 

a cél, amely a növekedés földrajzilag kiegyensúlyozottabb eloszlására törekszik az EU egész 

területén (kohézió). 

 Mivel az EU régióinak túlnyomó része súlyos munkaerőpiaci gondokkal kűzd, a 

területfejlesztési politikának az állampolgárok számára kínált új és fenntartható munkahelyek 

megteremtésének célját kell támogatnia. A polgárok csak akkor tudnak életük alakulásáért teljes 

felelősséget vállalni, és ténylegesen csak akkor érezhetik saját régiójukban az európai integráció 

előnyeit, ha kellően kiegyensúlyozott regionális munkaerőpiacok jönnek létre. 

 Az EU hosszútávú területfejlesztési irányait döntően három tényező befolyásolja: 

 a tagállamok közötti fokozatos gazdasági integráció és az ahhoz kapcsolódó megnövekedett 

együttműködés; 

 a helyi és regionális közösségek fokozódó súlya és szerepe a területfejlesztésben; 

 az EU várható bővítése és szorosabb kapcsolatok kiépítése szomszédaival. 

 Ezt a három fejlesztési tényezőt a globális gazdasági és technológiai fejlődés, továbbá az 

általános demográfiai, szociális és ökológiai tendenciák összefüggésében kell szemlélni. 

Megfelelő alkalmazásuk mellett keretet adnak az európai terület nagyobb kohéziójához. Az EU 

területfejlesztési kérdéseit csak a különböző kormányzati és közigazgatási szintek közötti 

együttműködéssel lehet a jövőben megoldani. Az európai integráció következtében minden 

szinten szorosabb kapcsolatok alakulnak ki: egyrészt maguk a régiók között, másrészt a régiók, 

az országos és európai hatóságok között. A városok és régiók egyre jobban függenek mind a 

globális tendenciáktól, mind a közösségi szinten hozott döntésektől. A városok és régiók 

részvételének elősegítésével az európai integráció is hasznára lehet a területfejlesztésnek. 

 Az Európai területfejlesztési perspektíva lehetőséget teremt arra, hogy az ágazati politikai 

intézkedéseknél szélesebb távlatok nyíljanak, és az európai terület egész helyzetére lehessen 

összpontosítani, valamint figyelembe lehessen venni az egyes régiók számára adódó fejlesztési 

lehetőségeket. Az ETP-ben javasolt új együttműködési formák a jövőben segítséget nyújtanak 

ahhoz, hogy az egész területre kiható és eddig külön végrehajtott ágazati politikákat a jövőben 

együttműködéssel lehessen kialakítani. A Közösség valamennyi város és régió aktív 

együttműködését is megkívánja, különösen annak érdekében, hogy az EU célkitűzéseit 
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állampolgár-barát módon lehessen megvalósítani. Így valósul meg a szubszidiaritás elve, amely 

az Európai Uniót létrehozó szerződésben (EUSZ) gyökerezik. 

 Az Európa Unió a világ egyik legnagyobb és gazdaságilag legerősebb régiója. Ennek 

ellenére az EU-ban súlyos gazdasági egyenlőtlenségek tapasztalhatók, melyek a regionálisan 

kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés megvalósulását gátolják. Az ezzel járó egyenlőtlenül 

eloszló gazdasági potenciál a következőképpen vázolható. Az EU központjában lévő területen 

(az EU “mag-területe”) - beleértve London, Párizs, Milánó, München és Hamburg metropoliszát 

- él az európai lakosság több, mint 40 %-a, keletkezik az EU GDP-jének 50 %-a, és lefedi az EU 

területének 20 %-át. Az EU déli határrészén azonban – Portugáliától Dél-Spanyolországig, Dél-

Olaszországig és Görögországig – továbbá Németország új szövetségi tartományaiban az egy 

főre jutó GDP értéke az EU-átlag mindössze 50-65 %-át éri el. Az EU területének északi 

peremén – pl. Észak-Finnország és az Egyesült Királyság északi része – sem sokkal jobb a 

gazdasági helyzet; a tengerentúli megyék egy főre jutó GDP a legtöbb esetben az EU-átlag 50 %-

át sem teszi ki. Az Európai területfejlesztési perspektíva középtávon hozzájárulhat a területileg 

kiegyensúlyozottabb fejlődéshez. 1986 és 1996 között az EU 25 régiója, amely a legalacsonyabb 

egy főre jutó GDP-vel rendelkezik, csak részben tudta csökkenteni viszonylagos 

elmaradottságát. Az egy főre eső GDP, amely 1986-ban az EU-átlag 52 %-ának felelt meg, 

1996-ban 59 %-os szintre emelkedett. A 25 leggazdagabb régió egy főre jutó GDP-je 1986-ban 

2,7-szer volt magasabb a 25 legszegényebb régióénál; tíz évvel később az egy főre jutó GDP 

csupán 2,4-szer volt nagyobb. Továbbra is jelentősek az Unión belüli különbségek a fenti lassú 

felzárkózás ellenére. Az Európai Bizottság számításai szerint (DG XVI = XVI. Főigazgatóság)), 

az USA államai között fele akkora eltérések vannak, mint az EU hasonló regionális egységei 

között. 

 Míg tehát a “jómódú” és “szegény” régiók gazdasági erejében mutatkozó különbségek 

valamelyest csökkennek, addig a legtöbb tagállamon belüli regionális egyenlőtlenségek 

emelkednek. Ennek az az oka, hogy a négy kohéziós országban (Görögország, Spanyolország, 

Portugália és Írország) a viszonylag nagyobb gazdasági erővel rendelkező városi övezetekben 

gyakran magasabb a növekedési ráta, mint ezen tagállamok szegényebb, főleg vidéki területein. 

Továbbá a “gazdagabb” tagállamokban gyakran különbségek vannak egyrészt a korábban 

virágzó, de jelenleg hanyatló iparral, és viszonylag kis gazdasági dinamikával rendelkező, 

másrészt az egyenletes gazdasági növekedést mutató régiók között. Az Európai területfejlesztési 

perspektíva abból a feltevésből indul ki, hogy a növekedés önmagában vagy a gazdasági 

kulcstényezők konvergenciája még nem elegendő ahhoz, hogy az EU-ban kiegyensúlyozott és 

fenntartható gazdasági és térségi szerkezet bontakozzon ki. A foglalkoztatottsági szint 
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emelkedésével a gazdasági növekedésnek a lakosság szélesebb rétegeit kell elérnie. Az EU egyik 

legfontosabb feladata a nagyarányú munkanélküliség lekűzdése. A munkanélküliség 1994. évi 

csúcsát (18,5 millió fő) követően 1998 végére a munkanélküliek száma 16,5 millióra esett vissza. 

Ez azonban még így is a munkaképes lakosság 10 %-ának felel meg. A munkanélküliség nagy 

törést okoz az egyének életében, általánosabb értelemben pedig az egész Unióban a kvalifikáció 

leértékelődését, a termeléskiesést és hozzáadott érték elmaradását eredményezi. A 

munkanélküliek felének több, mint egy éve nincs kereső foglalkozása. A munkanélküli fiatalok 

aránya 20% fölött van az Európai Unióban, és ebben a tekintetben igen fontos eltérések vannak a 

tagállamok között. 

 A harmadik kohéziós jelentés, amely az EU régióinak foglalkoztatási, kereseti és 

termelési mutatóit hasonlítja össze, szerint Magyarországon a legnagyobbak a fejlett és a 

szegény régiók közti különbségek. 2005-ben az EU 140 millió állampolgára élt olyan 

területeken, ahol a GDP nem érte el vagy alig haladta meg az EU-s átlag 75 százalékát. A 

kibővített Európában a gazdasági és a szociális különbségek még mindig óriásiak. A 2002-es 

adatok szerint a leggazdagabb tíz régióban az egy főre eső GDP eléri az EU átlag 189 százalékát, 

míg a tíz legszegényebb területen ez mindössze 36 százalék. Az EU 64 régiójában a GDP az EU 

átlag 75 százaléka alatt van, s ezek 90 százalékban az új tagországokban találhatók. Kivételt 

csupán a fővárosok és környékük (Prága, Pozsony, Budapest), valamint Szlovénia és Ciprus 

képez. A régi tagállamokban az alacsonyabb GDP-vel rendelkező régiók Görögország, 

Portugália, Olaszország illetve Spanyolország déli részein, valamint Németországban találhatók. 

 A jelentés szerint azonban az új tagállamokban nagyobb a növekedés. Az időközi jelentés 

megemlíti, hogy a tagállamok közül Magyarországon a legszámottevőbbek a belső különbségek, 

ahol a regionális lakosság legtehetősebb 20 százalékának 2,6-szor nagyobb a részesedése a hazai 

összjövedelemből (GDP-ből), mint a legszegényebb 20 százaléknak. A jelentés megállapítja, 

hogy Magyarországon ezek a számok 1995-óta egyértelműen növekvő tendenciát mutatnak (a 

'95-ös ráta még 2 volt, 2002-ben már 2,6). Csehországban, Szlovákiában, Nagy-Britanniában és 

Belgiumban ugyancsak számottevőek a belső különbségek, miközben Görögországban, 

Németországban, Hollandiában, Finnországban és Svédországban a legalacsonyabbak. 

Olaszország az egyetlen olyan tagállam, ahol az évek folyamán jól kivehetően mérséklődtek a 

belső különbségek. 

 A 2000-2006 közötti időszakban az EU Strukturális Alapjaiból megvalósított fejlesztések 

és egyéb a legszegényebb régióknak szánt eszközök 265 milliárd eurót, azaz az EU 

költségvetésének egyharmadát tették ki. A legtöbbet a többéves fejlesztési programokra 

költötték, melyeket a tagállamok, az Európai Bizottság és a regionális önkormányzatok közösen 
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valósítottak meg. A 2007-2013-as költségvetési periódusra szóló, a Bizottság által javasolt 

megreformált kohéziós politikára 336,1 milliárd eurót szán Brüsszel, melynek 79 százalékát (264 

milliárd eurót) a legszegényebb régiók kapnák.  

 Az Eurostat - az EU statisztikai hivatala által nyilvánosságra hozott adatok szerint 2005-

ben a leggazdagabb területek tízszer olyan jómódúak, mint az elmaradottabb régiók. London a 

leggazdagabb, a lengyel régiók a legszegényebbek. Az EU messze leggazdagabb része belső 

London, amely tízszer gazdagabb az EU legszegényebb területénél, a lengyel Lubelskie-nél. A 

londoniak vásárlóereje az EU átlag több mint háromszorosa, míg a lengyel Lubelskie lakosaié 

csupán annak egyharmada. A belső londoni területek után Brüsszel, majd a statisztikai 

szempontból egy régiónak számító Luxemburg, és Hamburg következnek. Az EU öt 

legszegényebb régiója Lengyelországban található. Az EU régi tizenöt tagállamának tekintetében 

a legszegényebb területnek a görög Dytiki Ellada számít. A statisztikák azért bírnak nagy 

jelentőséggel, mert ezen adatok képezik alapját az EU Strukturális és Kohéziós Alapjából való 

részesedés meghatározásának, amelyre azok a régiók jogosultak, ahol a vásárlőerő-paritáson 

mért egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) nem éri el az uniós átlag 75 százalékát. Az Eurostat 

elemzői ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a kapott értékeket nagyban torzíthatják az 

ingázók, akik - mint például belső London esetében is - nagyban javíthatják a mutatókat, akkor is 

ha a városon kívül is laknak. 

 Az EU-n belüli erősödő gazdasági integráció és az EU tagállamai közötti növekvő belső 

kereskedelem eredményeképpen folymatosan nő a személy- és áruszállítás. Különösen az 

európai közúti teherszállítás volumene nőtt meg jelentősen, amely regionális nyomást gyakorol a 

településekre és a közlekedési infrastruktúrára. A forgalom növekvő volumene és a 

településszerkezetek nem hatékony szervezése is hozzájárul ahhoz, hogy az EU a világ egyik 

legnagyobb CO2 kibocsátója a többi nagy ipari ország és régió mellett. A területfejlesztési 

politika egyik nagy kihívása, hogy közreműködjön azoknak a célkitűzéseknek a 

megvalósításban, amelyek a globális ökológiai rendszerbe történő kibocsátások csökkentésére 

irányulnak, és amelyeket az EU a környezetről és az éghajlatról szóló nemzetközi 

konferenciákon jelentett be. A gazdasági és szociális modernizációs folyamatok veszélyeztetik 

az EU természeti és kulturális örökségét. Az európai kultúrtájak és városok, továbbá számos 

természeti érték és műemlék az európai örökség részét képezik. Az európai örökség támogatása 

az EU valamennyi régiójában a modern építészet, város- és tájrendezés fontos feladata. 

 Az Európai területfejlesztési perspektíva alapvető célkitűzései 

 Ha figyelembe vesszük a meglévő regionális fejlődési egyenlőtlenségeket és a közösségi 

politika néhány esetben még ma is ellentétes hatásait, minden területfejlesztésért felelő szervnek 
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és egyénnek örömmel kell fogadnia a területfejlesztési politikára vonatkozó irányelveket. Az 

Európai Területfejlesztési Perspektíva arra az uniós célkitűzésre alapul, amely kiegyensúlyozott 

és fenntartható fejlődést kíván elérni, különösen a gazdasági és szociális kohézió erősítése révén. 

Az Egyesült Nemzetek Brundtland-jelentésében rögzített definíció értelmében a fenntartható 

fejlesztés nem csupán a környezeti szempontból stabil gazdasági fejlődésre terjed ki, amely a 

jelenlegi erőforrásokat megőrzi a jövő generációk számára, hanem a kiegyensúlyozott 

területfejlesztést is magában foglalja. Ez főleg azt jelenti, hogy a területfejlesztés társadalmi és 

gazdasági igényeit össze kell hangolni a terület ökológiai és kulturális funkcióival, amely ezáltal 

hozzájárul a fenntartható és - nagyobb mértékben - kiegyensúlyozott területi fejlődéshez. Az EU 

tehát Gazdasági Unióból - a regionális sokféleség megőrzése mellett - fokozatosan Környezeti 

Unióvá és Szociális Unióvá alakul át. 

 Ez tükröződik a célkitűzések háromszögében, amely az alábbi három alapvető célt 

kapcsolja össze: 

 gazdasági és szociális kohézió; 

 a természeti erőforrások és a kulturális örökség megőrzése; 

 az európai terület kiegyensúlyozottabb versenyképessége. 

 Ahhoz, hogy területileg kiegyensúlyozottabb fejlődést lehessen elérni, ezeket a célokat az 

EU minden régiójában egymással egyidejűleg kell megvalósítani, és figyelembe kell venni 

kölcsönhatásaikat is. A területfejlesztési politikák kiegyensúlyozott térszerkezettel segítik elő az 

EU fenntartható fejlődését. A Területtervezésért Felelős Miniszterek még 1994-ben 

megállapodtak az EU területfejlesztésére vonatkozó három politikai irányvonalban:  

 kiegyensúlyozott és policentrikus városhálózat és új város-vidék kapcsolat kialakítása; 

 az infrastruktúrához és tudáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása; és 

 a természet és a kulturális örökség fenntartható fejlesztése, körültekintő kezelése és védelme. 

 Az Európai területfejlesztési perspektívaban foglalt célkitűzéseket országos, regionális és 

helyi szinten kell végrehajtaniuk az európai intézményeknek, kormányzati és közigazgatási 

hatóságoknak. Óriási kihívást jelent az EU szerkezetileg gyengébb területeinek erősítése és a 

különböző fejlődési szintű területek élet- és munkafeltételeinek az országhatárokon átnyúló 

javítása. A fejlesztés, egyensúly és védelem céljait össze kell hangolni. Az olyan politika, amely 

kizárólag az egyensúly megteremtésére irányul, a gazdaságilag erősebb régiók gyengítéséhez 

vezetne, s ezzel egyidejűleg növelné a kedvezőtlenebb adottságú régiók függőségét. A fejlesztés 

önmagában a regionális egyenlőtlenségek fokozódásának kedvezne. Ugyanakkor a 

térszerkezetek védelmének és megőrzésének túlhangsúlyozása a stagnálás veszélyével jár, mivel 
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lassíthatja a modernizációs tendenciákat. Az EU kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődése csak 

oly módon érhető el, ha a helyi viszonyoknak megfelelően határozzuk meg a célok súlyát és 

egymáshoz fűződő kapcsolatát. 

 Az Európai területfejlesztési perspektíva az EU jövőbeli területének jövőképét vázolja 

fel. Céljaiban és irányvonalaiban általános útmutatást nyújt az intézményi és magán döntéshozók 

által foganatosított területi kihatású intézkedésekhez. Ezenfelül ösztönöznie kell azon politikai 

vitákban való szélesebb körű részvételt, amelyek az európai szinten hozott döntésekről és 

azoknak a városokra és régiókra tett hatásáról szólnak. 

 Az Európai területfejlesztési perspektíva jogérvénye. Az Európai területfejlesztési 

perspektíva a tagállamok és az Európai Bizottság azon elképzelését tükrözik, hogy az európai 

integráció után is fenn kívánják tartani a sokféleséget, és regionálisan kiegyensúlyozottabb és 

fenntarthatóbb fejlődést akarnak elérni az EU-ban. Ezt az álláspontot támogatja az Európai 

Parlament, a Régiók Bizottsága, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottság is. Az Európai 

területfejlesztési perspektíva mint jogilag nem kötelező érvényű dokumentum politikai keretet 

nyújt ahhoz, hogy jobb együttműködés alakuljon ki a jelentős területi hatású közösségi ágazati 

politikák, valamint a tagállamok, régóik és városaik között. Ezért tehát összhangban van azokkal 

a politikai alapelvekkel, amelyeket 1994-ben fogadtak el. Ezek a következők: 

 a területfejlesztés döntően hozzájárulhat a gazdasági és szociális kohézió célkitűzésének 

eléréséhez; 

 a közösségi politikákért felelős intézmények meglévő hatáskörei változatlanok maradnak. Az 

Európai területfejlesztési perspektíva hozzájárulhat a területi hatású közösségi politikák 

végrahajtásához, anélkül azonban, hogy korlátozná a felelős intézményeket hatáskörük 

gyakorlásában; 

 a fő cél a fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődés elérése lesz; 

 az Európai területfejlesztési perspektíva a meglévő intézmények figyelembe vételével kerül 

kidolgozásra és nem lesz kötelező érvényű a tagállamokra; 

 az Európai területfejlesztési perspektíva tiszteletben fogja tartani a szubszidiaritás elvét; 

 mindegyik ország annyira fejleszti tovább, amennyire a nemzeti politikáiban figyelembe 

kívánja venni az európai területfejlesztési szempontokat. 

 Az Európai területfejlesztési perspektíva intenzív tárgyalások eredménye, amely 

tárgyalások az EU területfejlesztéséről folytak egyrészt maguk a tagállamok között, másrészt a 

tagállamok és az Európai Bizottság között. Az Európai területfejlesztési perspektíva 

kidolgozására a Belga Elnökség tett javaslatot. A Területfejlesztésért Felelős Miniszterek 
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Korfuban megállapodtak az EU területfejlesztésének keretéről és kezdeti politikai választási 

lehetőségeiről. A lipcsei Miniszteri találkozón meghatározták a településfejlesztés fő 

területfejlesztési alapelveit (koncepcióit). A soros Francia, Spanyol és Olasz Elnökségek fontos 

szcenáriókat és elemzéseket készítettek a területfejlesztés megfelelő felméréséhez. Azóta a 

munka folyamatossága érdekében megerősítették az Ír Elnökséget, amely a Trojka következő 

potenciális tagja, amely a Területfejlesztési Bizottságon belül a koordinálási feladatokat ellátja. 

 A Holland Elnökség benyújtotta az ETP első tervezetét, amelyet egész Európában 

széleskörű viták követtek. Luxemburg és az Egyesült Királyság Elnöksége az ETP 

végrehajtására és alkalmazására helyezte a hangsúlyt. Továbbá az Osztrák Elnökség alatt 

felerősődött a csatlakozó országokkal folytatott párbeszéd. 

  Az országos és európai szinten is zajló konzultációk segítségével a területfejlesztésért 

felelős intézmények és csoportok széles körét sikerült bevonni a munkába. Az “ETP első 

hivatalos tervezete” (Noordwijki Dokumentum, 1997. június) alapján a tartományi kormányok, 

régiók és társadalmi csoportok bevonásával átfogó konzultációkra került sor a 15 tagállamban. 

Ezenkívül az Európai Bizottság a tagállamokkal közösen nyilvános szeminárium-sorozatot 

rendezett az ETP kulcsfontosságú kérdéséiről. Az európai intézmények (Európai Parlament, a 

Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság) véleményei és az Európai Bizottság 

szolgálat-közi konzultációi is jelentősen hozzájárultak az ETP-hez. Következésképpen az ETP 

egy egész Európára kiterjedő nyilvános vita eredménye. 

 Az Európai területfejlesztési perspektívaáltal javasolt politikai célkitűzések és választási 

lehetőségek igyekeznek útmutatást adni a 15 tagállamnak térszerkezetük területfejlesztéséhez. 

Folyamatosan, már a korai szakaszban figyelembe veszik az adott térségi viszonyokat és 

megfelelően értékelik az ágazati tervezési döntéseknek a városokra és régiókra tett lehetséges 

hatásait. Mint ahogy az a többi dokumentum, terv és program esetében történik, amely a 

területfejlesztés további előmozdítására törekszik, az Európai Területfejlesztési Perspektívát is 

rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EU bővítése és egyéb politikai események, mint például a 

Földközi-tenger menti államokkal folytatott párbeszéd felerősítése, nagy hatással lesz a jövő 

európai területfejlesztésére. Az ETP átdolgozása során várhatóan az EU bővítése és az azzal 

kapcsolatos területfejlesztési kérdések kerülnek a középpontba. 

 Az Európai területfejlesztési perspektíva alkalmazása során a tagállamok és az Európai 

Bizottság szoros együttműködésére van szükség. A 3. fejezetben meghatározott célkitűzések és 

választási lehetőségek konkrét politikai cselekvéssé való átültetése fokozatosan történik. A 4. 

fejezet ismerteti az Európai területfejlesztési perspektíva alkalmazására vonatkozó kiinduló 

javaslatokat, amelyeket különböző szereplők, különböző szinteken kell hogy megvalósítsanak. 
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Néhány intézkedést és projektet már közvetlenül az ETP elfogadása után végre lehet hajtani. 

Más választási lehetőségeket és javaslatokat azonban még európai szinten tovább kell tárgyalni 

és tartalmilag kiegészíteni. Különösen a tapasztalatcsere, valamint a területfejlesztések 

figyelemmel kísérése és értékelése tartozik ezek közé. A Területfejlesztési Bizottságban az 

Európai területfejlesztési perspektíva elfogadása után is tovább kell folytatni a megbeszéléseket 

arról, hogy a jövőben milyen irányt vegyen Európában területfejlesztési politika. 

 A közösségi politikák hatása az EU területére. Az egymást követő Szerződések 

(Egységes Európai Okmány, Maastrichti Szerződés és Amszterdami Szerződés) területi 

szempontból jelentősebb Uniós ágazati politikák kialakulásához vezettek, amelyek erősebb 

hatást gyakoroltak a országos és reginális területfejlesztési politikák kidolgozására és 

végrehajtására, és ezáltal az EU területfejlesztésére is. A “területi hatás” és a “regionálisan 

jelentős” ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy a közösségi intézkedések módosítják a 

gazdaság és a társadalom térszerkezetét és lehetőségeit, melynek következtében megváltoznak a 

területfelhasználati rendek és a tájak. Továbbá ezek az intézkedések egy város vagy régió 

versenyhelyzetét vagy területi jelentőségét is befolyásolhatják az európai gazdasági rendszeren 

és településszerkezeten belül. 

 A következőkben felsoroljuk a szerződések legfontosabb fejezetcímeit, amelyek az 

Európai Bizottság azon tevékenységének alapját jelentik, amely az EU-n belüli területfejlesztés 

szempontjából jelentős: 

 közösségi versenypolitika; 

 transzeurópai hálózatok (TEN); 

 strukturális alapok; 

 közös agrárpolitika (KAP); 

 környezetvédelmi politika; 

 kutatás, technológiafejlesztés (KTF); 

 hiteltevékenység és az Európai Fejlesztési Bank. 

 Különös jelentőséggel bírnak a strukturális alapok, a transzeurópai hálózatok és a 

környezetvédelmi politika, mivel ezek gyakorolják a legközvetlenebb hatást az európai 

régiókban a fejlesztési tevékenységekre. Az EU-t létrehozó szerződésben (1992. február 7.) a 

területfejlesztési koncepciók fogalmazódnak meg (elsősorban a kohézió célkitűzése), valamint a 

hatáskörök összekapcsolt növelése, főként a következőkre vonatkozóan: a transzeurópai 

hálózatok (EK Szerződés 129.b. cikke), a gazdasági és szociális kohézió (EK Szerződés 130.a. 

cikke) és a környezetvédelem területe (EK Szerződés 130.r t. cikke). Az 1997. október 2-án 
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létrejött Amszterdami Szerződés a harmónikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődést jelöli 

meg az Európai Közösség egyik legalapvetőbb célkitűzéseként. Az Európai Közösség és a 

tagállamok egyik feladata, hogy a saját hatáskörükön belül előmozdítsák a szociális és területi 

kohéziót. Az Amszterdami Szerződés 2. cikke mint közösségi feladatokat hangsúlyozza a 

környezetvédelem és a környezet minősége javításának jelentőségét. A közös agrárpolitika 

(KAP), a Strukturális és a Kohéziós Alapok pénzügyileg a legfontosabb uniós politikai 

intézkedések 1997-ben az EU 80,2 milliárd ECU-s költségvetésének 83 %-át erre a két területre 

fordították. 

 A legtöbb esetben az uniós politikák célkitűzései - mint ahogy azt a Szerződések rögzítik 

- nem területi jellegűek. Ennek ellenére jelentős hatással vannak az EU területére. A területi 

hatás az adott beavatkozási módszertől függ - attól hogy az pénzügyi jellegű-e (pl. 

jövedelemtámogatás, regionális és horizontális strukturális intézkedések, ágazati intézkedések, 

pl. kutatási programok finanszírozása), törvényi jellegű-e (pl. versenyszabályok, piaci 

liberalizáció, környezetvédelmi jogalkotás, piac alapú eszközök) vagy tervezési jellegű-e (pl. 

transzeurópai közlekedési és energiahálózatok). Az EU tervezési direktívái, például az 

összefüggő biológiai hálózat létrehozásáról szóló direktíva, a területfelhasználásba avatkozik 

bele. Ezenkívül jónéhány közösségi politika közvetlenül visszahat a gazdasági szereplők 

viselkedésére. Sőt, tevékenységüket részben a piaci erők határozzák meg, melyeket viszont az 

Egységes Piac erősít meg. A közösségi politikák beavatkozási módszereinek változatossága azt 

jelenti, hogy nehéz a területi hatást felbecsülni. Az ETP a felmérés kiindulási alapja lehet. 

 A versenypolitika az egyes nemzeti piacok közös európai piacba való integrálának a 

legfontosabb eszköze. Egy sor versenyszabályt vezettek be közösségi szinten. Céljuk, hogy 

elkerüljék a kartellek és az erőfölényes piaci helyzetű vállalkozások visszaéléseit, ellenőrizzék a 

vállalati összeolvadásokat és felvásárlásokat, és hogy keretet nyújtsanak az állami segélyekhez. 

A versennyel kapcsolatos intézkedések egész Európában hatással vannak a gazdasági 

tevékenységek földrajzi megoszlására és a kereskedelem jellegére. Például a piaci liberalizáció 

növelheti a városok és régiók közötti versenyt, amely gyakran a jobb telepítési adottságokkal 

rendelkező régióknak kedvez. 

 A Bizottság politikája felismeri, hogy a verseny és az általános érdekeltségi célok közötti 

egyensúly biztosításához beavatkozásra van szükség. Például a távközlési és postai piacon a 

liberalizációt olyan rendelkezések egészítik ki, amelyek garantálják valamennyi régió számára a 

teljeskörű alapellátást. A közösségi állami támogatási politikának kifejezett területi dimenziója 

van. Míg az az alapelv áll a középpontjában, hogy az állami támogatás általában 

összeegyeztethetetlen a közös piaccal, mégis elfogadja, hogy kivételes körülmények között 
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indokolttá válhatnak bizonyos támogatásfajták. Ezek közül az egyik, a kedvezményezett régiók 

gazdasági fejlődését vagy átalakulását elősegítő állami támogatás. Annak érdekében hogy 

javuljon az állami támogatási politika, valamint a gazdasági és szociális kohézió elérésére 

irányuló célkitűzés közötti összhang, a Bizottság az elmúlt években megpróbálta az állami 

támogatásokat a hátrányosabb helyzetű régiókra koncentrálni, és a régióknak nyújtott támogatás 

nagyságában különbséget tenni azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék a gyengébb régióknak 

szerkezeti hátrányaik ellensúlyozását. 

 Az EU-t létrehozó szerződés arra kötelezi a Közösséget, hogy járuljon hozzá a 

Transzeurópai Hálózatok (TEN) megszervezéséhez és fejlesztéséhez a közlekedési, távközlési és 

energetikai infrastruktúra területén. Ennek a feladatnak elsősorban azokat a közösségi 

célkitűzéseket kell szolgálnia, amelyek az Egységes Piac zökkenőmentes működésére, valamint 

a gazdasági és szociális kohézió erősítésére irányulnak. Az előbbi feladat teljesítéséhez javítani 

kell a országos hálózatok integrálását, valamint a hálózatokhoz való hozzáférést, különösen 

azáltal, hogy az elszigetelt, a tengerparttal nem rendelkező és periférikus területek központi 

területeket bekapcsolja a fenti hálózatokba. 

  A területfejlesztési politika szempontjából és pénzügyi vonatkozásban is a TEN 

közlekedési intékedései a legfontosabbak. Az intézkedések középpontjában jól működő és 

fenntarható közlekedési rendszer kiépítése áll. A hálózatok fejlesztésére vonatkozó koncepciók a 

közösségi irányelvekben fogalmazódnak meg. A fejlesztés kiterjed a különböző közlekedési 

infrastruktúra-hálózatokra, forgalomirányítási rendszerekre és a helymeghatározó és navigációs 

rendszerekre. A TEN közlekedési intézkedései a TEN teljes költségvetésének több, mint 80 %-át 

teszik ki. A TEN közlekedési beruházások túlnyomó része (1996-97-ben körülbelül 25 %-a) 

jelenleg a nagysebességű vasútvonalakra irányul, amelyek gyakran jelentős konurbációkat 

(városhalmazok) kötnek össze. A nagysebességű közlekedési állomásokhoz közeli és eddig 

viszonylag rossz összeköttetéssel rendelkező városok várhatóan jobb helyzetbe kerülnek ezen 

beruházások révén. Ezenkívül azokon a területeken, ahol nagy volumenű a távolsági közúti 

közlekedés, a nagysebességű vasútvonalak ösztönzést adhatnak arra, hogy a forgalom egyre 

nagyobb részét át lehessen helyezni a vasútra, és ez segíthet a közúti torlódás enyhítésében és a 

környezet javításában. A növekvő forgalom, különös tekintettel a közúti és légi hálózatokra, az 

EU néhány központi területének versenyképességét is veszélyezteti. Mindinkább nyilvánvalóvá 

válik, hogy a forgalom növekedése már nem kezelhető csupán a közúti infrastruktúra 

bővítésével. A területfejlesztési politikának és a városfejlesztési intézkedéseknek részt kell 

vállalniuk a helyi üzleti vállakozások és a lakosság magatartásának befolyásolásában ahhoz, 

hogy javítani lehessen a közúti közlekedésről a környezet-kímélőbb közlekedési módokra - a 
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helyi tömegközlekedésre, kerékpározásra és gyaloglásra - való átállás esélyeit. Sok-sok 

különböző kezdeményezésre van szükség a távolsági közlekedés terén is, különös tekintettel a 

vasúti, belvizi és tengerparti és tengeri közlekedés arányának növelése felé való elmozdulásra. 

 A modern távközlési technológia és szolgáltatások lehetőséget kínálnak a vidéki vagy 

megközelíthetetlen területek fejlődésének támogatására. Segíthetnek a területi hátrányok 

lekűzdésében, az életmód, illetve a gazdasági tevékenységek helyi feltételeinek javításában a 

távmunka, távoktatás és a távvásárlás útján. Az új innovatív távközlési szolgáltatások és 

felhasználások előmozdítása a transzeurópai hálózatok egyik célja, amely várhatóan kihat a 

területfejlesztésre. A liberalizáció első jelei azonban arra utalnak, hogy a verseny és a 

kereskedelmi felhasználás azok a területek felé irányítja a beruházást, amelyek nagy kereslettel 

rendelkeznek, mivel ezek tűnnek a legigéretesebbeknek. A kis piaci potenciállal bíró, távolabb 

fekvő területeket a további hanyatlás veszélye fenyegeti. A közösségi kezdeményezések célja 

annak biztosítása, hogy a fenti fejlődés ellensúlyozása érdekében az alapellátások elfogadható 

áron elérhetők legyenek. Mindazonáltal az információhoz és a információs technológiákhoz való 

hozzáférés önmagában nem elegendő ahhoz, hogy pozitív regionális fejlődést idézzen elő. Ennek 

további előfeltételei például: a képzettség és képzés szintje, vagy annak elősegítése, hogy az 

információs társadalomban rejlő lehetőségek széles körben ismertté váljanak. Az elmúlt években 

elért jelentős előrehaladás ellenére még ma is mutatkoznak területi különbségek a távközlésben, 

mind a központi helyzetű tagállamok és a kohéziós országok régiói között, mind maguk a 

tagállamok között. 

 Az energiaágazatban hozott TEN intézkedések két fő mechanizmuson keresztül 

befolyásolják a területi szervezést: a területfelhasználást befolyásoló energiatermelés és -

szállítás, valamint a területi szervezésre a fogyasztói magatartás megváltoztatásával ható 

energiaelosztás és fogyasztási technológiák. A transzeurópai villamos- és gázhálózatok esetében 

- például - a vezetékek nyomvonala és az erőművek létesítése alapvetően befolyásolja a helyi 

tervezést. Ez megnövelheti azokat a nehézségeket, amelyek a teljes ratifikációs eljárással, a 

különféle műszaki és ökológiai korlátozással, valamint a lakosság általi elfogadással függnek 

össze. Továbbá a gázszolgáltató hálózatoknak jelentős helyi – általában föld alatti - tárolási 

lehetőségekre van szükségük, amelyek elhelyezése geológiai feltételektől függ, melyek viszont 

behatárolják a területfejlesztés rendelkezésére álló választási lehetőségeket. A területfejlesztés 

szempontjából rendkívül sokat igérő lehetőségek rejlenek a megújuló energiákban (az EU teljes 

fogyasztásának átlagosan 6 %-át képviselik). Egyrészt segítenek az energiaágazat környezeti 

hatását mérsékelni, másrészt viszont az energiarendszer decentralizálását és a helyben 

alkalmazható megoldásokat részesítik előnyben, amelyek többé-kevésbé függetlenek az elosztó 
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hálózattól, megerősítve ezáltal a rendszer rugalmasságát és a távoli területek gazdasági 

energiaellátását. 

 A strukturális alapok – különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alap – a gazdasági és 

szociális kohézió célkitűzését tartják szem előtt (melyet hagyományos makrogazdasági 

mutatókkal mérnek). A Gazdasági és Szociális Kohézióról szóló Első Jelentés megállapította, 

hogy a tagállamok közötti egyenlőtlenségek csökkenő tendenciát mutatnak, ugyanakkor azonban 

fokozatosan nő a gazdasági tevékenységek regionális koncentrációja. Ez a területi koordinálás 

hiányzó mechanizmusaival függ össze. Az előbbi összehangolás nagymértékben előmozdíthatná 

a gazdasági tevékenységek kiegyensúlyozottabb eloszlását. Ezért a hagyományos támogatás 

mellett egyre elterjedtebb a területi kategóriák alkalmazása az alapok beavatkozásainak 

kialakításához (például városi területek).  

 Az 1. célkitűzés alapján támogatásra jogosult területeken a regionális alapból származó 

támogatások mintegy 30-40 %-át a városi területekre fordítják. A 2. célkitűzés keretébe tartozó 

területeken foganatosított intézkedések sok tagállamban gyakran városi jellegűek. Bizonyos 

városi területeken ágazatközi intézkedések szükségesek a koncentrálódó társadalmi problémák, a 

környezeti károk, a bűnözés és a gazdasági hanyatlás lekűzdésére. A városi problémák azonban 

nem kezelhetők elszigetelten. Inkább olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek egy tágabb 

(regionális) terület részeiként tekintik a városi övezeteket. A strukturális intervenciók következő 

generációja során tovább kell fejleszteni ezt az integrált megközelítést. 

 A strukturális alapok program-központú rendszere lehetőséget nyújt integrált fejlesztési 

tervek kidolgozására. Ily módon jobban felbecsülhetők a területfejlesztési politika lehetőségei. 

Az integrált megközelítést tovább erősíti a partnerség elve, amely a országos szabályoknak és az 

érvényben lévő gyakorlatnak megfelelően mozgósítja a döntéshozatali folyamat minden 

regionális szereplőjét. Ez javítja a közvetlen támogatási intézkedések összehangolását a nem 

támogatható projektekkel. 

 Különös figyelemre érdemesnek minősülnek a tengerpati övezetek, mert bizonyos fokig 

az egymással versengő területfelhasználások közötti erős összeütközéseknek és nyomásoknak 

vannak kitéve. Az, hogy a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz bekerült a strukturális 

alapokba és a Halászattól Függő Területek is támogatásban részesülthetnek a regionális alap 

keretében azt jelzi, hogy lényeges fejlődés eredményeképpen az ágazati politikából tengerparti 

övezetekre vonatkozó integrált politika jött létre. A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz 

rendelkezésére álló pénzügyi források több, mint 50 %-át ma strukturális intézkedésekre 

fordítják a kohéziós országokban. Ezenfelül a PESCA közösségi kezdeményezés aktívan 

hozzájárul ahhoz, hogy a Halászattól Függő Területeken élő emberek és cégek új tevékenységek 
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felé forduljanak, és a Halászattól Függő Területek szerkezete sokoldalúbbá váljon (a kikötők 

szerkezeti átalakítása olyan tengerrel összefüggő sokoldalú tevékenységre épülő területté, ahol a 

halászat vagy akvakultúra idegenforgalommal ötvöződik, stb.). 

 A közösségi kezdeményezések a strukturális politika célkitűzéseit is előmozdítják. 

Területfejlesztési szempontból az INTERREG közösségi kezdeményezés a strukturális alapok 

legjelentősebb intézkedése, mivel integrált területfejlesztési megközelítést nyújt. Nem az olyan 

egyedi ágazatoknak kell prioritást adni - mint a hajóépítés, bányászat vagy a textilipar - hanem 

azon tényezők közötti kapcsolatnak, amely az integrált fejlesztési megközelítés során a 

térszervezést befolyásolják a határmenti régiókban és a nagyobb, országok közötti 

együttműködési területeken. 

 A közös agrárpolitika (KAP) elsődleges célja, hogy szektorról szektorra javítsa a 

mezőgazdaság termelékenységét. Az 1992-ben végrehajtott reformot követően a termőterület 

művelésből való kivonásáért pénzügyi támogatás járt, melynek eredményeképpen 1993 és 1994 

között mintegy 6 millió hektár föld került ki a művelésből. A kezdeményezés különösen azokon 

az uniós területeken növelte a mezőgazdasági jövedelmet, ahol már eleve belterjes (intenzív) 

gazdálkodás folyt, mivel a kifizetett összeg historikus bevételekhez kapcsolódott. Azok a 

területek, amelyeken kevésbé volt belterjes a művelés, általában hátrányosabb helyzetbe 

kerültek, és ez az egyes mezőgazdasági régiók közötti gazdasági (jóléti) szakadék 

elmélyüléséhez vezetett. 

  A KAP-nak a jövedelemre, munkaerőpiacra, infrastruktúrára és természeti erőforrásokra 

tett területi hatására irányuló vizsgálatok a mezőgazdaság és a vidék közötti szoros és különleges 

kapcsolatot tárták fel. Ebben a tekintetben a KAP sok vidéki terület fejlődését határozza meg. 

Hatása régióról régióra nagymértékben változik attól függően, hogy milyenek a sajátos 

környezeti, kulturális és társadalmi-gazdasági feltételek és részben attól, hogy milyen típusú 

termelés és piacszervezés folyik. 

 A mezőgazdasági termelés belterjessé tétele (intenzifikáció), koncentrációja és 

specializálódása a területfejlesztésre is negatív hatást gyakorol: például monoton tájak jelennek 

meg, felhagynak a hagyományos gazdálkodási módszerekkel, hatalmas területeket vadvízként, 

mocsárként és természetes vad legelőként használnak, a talajvíz elszennyeződik a 

megnövekedett növényvédőszer és műtrágya használat miatt, és csökken a biológiai sokféleség. 

Már majdnem két évtizede vannak erőfeszítések arra, hogy az agrárpolitikát a vidéki területek 

tágabb gazdasági és társadalmi összefüggésébe iintegrálják. A tapasztalat rámutatott arra, hogy 

milyen új lehetőségek és kilátások nyílnak a gazdálkodás diverzifikálásából, melynek során 

olyan - ezideig marginális – tevékenységek indulhatnak be, mint kíváló minőségű termékek 
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kifejlesztése és értékesítése, mezőgazdasági turizmus és környezettel összefüggő beruházási 

projektek. 

 Az 1992-es reform döntő része a mezőgazdaság környezeti szempontjaival foglalkozott. 

Példák mutatják, hogy az állattenyésztés intenzitásának csökkentésére és a környezet-barát 

gazdálkodási módszerek növelésére irányuló programok javították a környezeti helyzetet és 

pénzügyi haszonnal jártak. Ezek a programok még ma is csak 3 %-át teszik ki a KAP 

költségvetésének. Jelenleg csupán a terület 1 %-a van ökológiai művelés alatt, ennek 75 %-a 

részesül EU-támogatásban. Még egy oka van annak, hogy miért van szükség a vidéki területek 

fejlesztéséhez a politikai területek közötti jobb koordinációra, mégpedig az: hogy az EU bővítése 

és a világkereskedelmi tárgyalások folytatása valószínüleg erősíti a versenyt a globális piacokon, 

és ez bizonyos régiókban növeli a nyomást a termelés fokozására. Ez rendkívül negatív hatással 

lehet a környezetre. A gazdaságilag gyenge vidéki területeken viszont továbbra is gazdasági 

teher nehezedik a mezőgazdasági tevékenységekre, mely még inkább szükségessé teszi a jobb 

területfejlesztési stratégiákat (beleértve a környezetgazdálkodást). 

 Az Amszterdami Szerződés nyomatékosabban hangsúlyozta a környezeti szempontok 

fontosságát és annak szükségességét, hogy a környezetvédelmi követelmények beépüljenek a 

közösségi politikák és tevékenységek végrehajtásába, különös tekintettel a fenntartható fejlődés 

előmozdítására. A Közösség környezetvédelmi politikájának feladatai olyan előírásokat 

tartalmaznak, amelyek különös hangsúlyt helyeznek a területfejlesztési kapcsolatokra és 

különösen a területfelhasználásra. Például az egész Unióra kiterjedő védett területek kijelölése 

azt a célt szolgálja, hogy elősegítse az összefüggő élőhely rendszer létrejöttét, amely a “Natura 

2000”elnevezésű program keretében működik. Ez a rendszer madárvédelmi élőhelyeket foglal 

magában és olyan madárfajokat, amelyeket védeni kell, miközben figyelembe veszi a társadalmi-

gazdasági és regionális követelményeket, amelyek bizonyos természeti területek megőrzését, 

illetve egyes fajok védelmét szolgálják. Feladatuk ugyanakkor a növény-és állatvilág bizonyos 

állományainak újraélesztése is. Az EK Nitrát Direktívája azt célozza, hogy egyrészt csökkentse a 

meglévő nitrátszennyeződést a mezőgazdasági területeken, másrészt hogy megelőzze a további 

talajvízszennyeződést.  

 Számos egyéb közösségi tevékenység hat közvetetten a területfelhasználásra és a 

területfejlesztésre, mint például a 85/337/EGK sz. direktíva, amely előírja, hogy a nagy 

projektekre környezeti hatásvizsgálatot kell elvégezni, és azt közzé kell tenni; valamint egy sor 

olyan direktíva definíciója, amely a természeti környezethez közeli területek minőségi 

szabványait határozza meg; és a kibocsátások csökkentését célzó rendeletek. 



64 

 

 A Bizottság 1996-ban elindította a Tengerparti Övezetek Integrált Kezelésére vonatkozó 

Demonstrációs Programot, amely együttműködésen és integrált tervezésen keresztül előmozdítja 

a fenntartható gazdálkodást, és a megfelelő földrajzi szinten bevonja valamennyi fontos 

szereplőt. A program képviseli az első közösségi szintű próbálkozást, amely integrált területi 

megközelítést alkalmaz, és a tengerparti övezetek integrált kezelésére vonatkozó európai 

stratégiára dolgoz ki javaslatokat. Az évek során a Közösség környezetvédelmi politikája 

növekvő figyelmet szentelt a városi területek fejlesztésének a hulladék- és vízkezelésről, illetve a 

zaj- és légszennyeződésről hozott törvények bevezetésével. Például a zajhatárok gyakran 

beépülnek a országos környezetvédelmi törvényekbe, illetve a területfelhasználással kapcsolatos 

tervezés módszereibe, és ezzel befolyásolják az új infrastrukturális fejlesztéseket. 

Hasonlóképpen a légszennyeződés koncentrációs határai is közvetlen hatást gyakorolhatnak a 

városfejlesztésre és az ipari területekre. 

 A környezetvédelmi politikai követelmények egyre nagyobb fontossággal bírnak mint 

telepítési tényezők, amikor üzleti vállakozásokat hoznak létre vagy telepítenek át. A közösségi 

előírásoknak nemcsak ökológiai szempontból, hanem gazdasági szempontból is jelentős 

következményei lehetnek egyes tagállamokra. Különbözó KTF és demonstrációs programot 

tartalmazó többéves keretprogramra épül a Közösség KTF politikája, amely a vállalatok, 

kutatóközpontok és egyetemek közötti együttműködést segíti elő azzal a céllal, hogy megerősítse 

az ipar tudományos és technológiai alapjait, és növelje versenyképességét a világpiacon. A KTF 

politika céljai közé tartozik még a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel való 

együttműködés, a KTF politika eredményeinek terjesztése és felhasználása, valamint a Közösség 

kutatói képzésének és mobilitásának az ösztönzése.  

 Tekintettel arra, hogy a projektek regionális kritériumoktól függetlenül kerülnek 

kiválasztásra, ezért a pénzügyi alapok regionális elosztását az szabja meg, hogy milyen a vezető 

kutató és tecnológiai intézmények földrajzi eloszlása az EU városaiban és régióiban. Ebból 

azonban elhamarkodott lenne arra a következtetésre jutni, hogy a KTF vonatkozásában a 

közösségi politika elhanyagolja a kevésbé fejlett régiókat, és hogy kizárólag azokra a magasan 

fejlett, erős gazdasággal rendelkező régiókra koncentrál, amelyekben az egyébként is magas 

üzleti támogatottsággal bíró intézmények többsége található. Például igen jelentős azon 

intézmények száma, amelyek az elmúlt tizenöt év során jöttek létre, és kaptak támogatást, holott 

az Unió kedvezőtlenebb adottságú régióit képviselik. Ezenkívül a hátrányos helyzetű régiók 

kutatói számára a képzési és mobilitási ösztönzők nagyobb lehetőséget biztosítanak azon 

régiókkal való együttműködésre, amelyek széleskörű kutatási központokkal rendelkeznek. 

Továbbá az 5. keretprogram konkrét programjai olyan témakörök kutatására helyezik a 
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hangsúlyt, amelyek a területfejlesztéssel összefüggnek, mint például a “holnap városa és 

kulturális örökség”, “fenntartható gazdálkodás a mezőgazdaságban, halászatban és erdészetben, 

beleértve a vidéki területek integrált fejlesztését”, vagy például a “fenntartható gazdálkodás és 

vízminőség”- hogy csak néhányat említsünk. 

  Az 5. keretprogram új szerkezete jobban támogatja a különböző közösségi politikák 

fejlesztését és végrehajtását, beleértve azokat is, amelyek világos területi dimenzióval 

rendelkeznek. A közösségi kutatási, technológiai és fejlesztési politikák a gyengébb szerkezeti 

adottságokkal rendelkező régiókra is irányulhatnak. A tapasztalat azt mutatja (például Skóciában 

és az új német szövetségi tartományokban), hogy a gazdaságilag gyenge régiók is képesek 

jelentős kutatási és technológiai központokat területükre csábítani és “ott tartani”. Ehhez 

azonban a helyi, regionális és országos szereplők közötti szoros együttműködésre van szükség, 

valamint a megcélzott régiók és városok piaci kezdeményezéseire. Az ETP itt megfelelő 

együttműködési keretetként használható. 

 Az utóbbi években a Közösség növekvő mértékben strukturális támogatási formákat 

működtetett a közösségi költségvetésen kívül azáltal, hogy hiteleket bocsátott rendelkezésre az 

EK különböző intézményein keresztül. Az Európai Beruházási Bank (EBB) ebben kulcsszerepet 

játszik. Azonos pénzügyi volumen mellett ma már nagyobb számú célszereplő juthat 

kölcsönökhöz, mint támogatáshoz. Tekintettel arra, hogy a kölcsönöknek nagyobb az “ösztönző 

hatásuk”, nagyobb számú beruházási projektet lehet így előmozdítani. A hitel 

kedvezményezettjeinek a részvétele kamat- és tőkevisszafizetés formájában a hatékonyságot 

javítja általában a gazdaságpolitika szempontjából. Végezetül lehetőség van hosszútávú 

projektekre is kölcsönöket fölvenni, különösen infrastrukturális projektekre. Az ilyen kölcsönből 

történt finanszírozás azzal a pénzügyi előnnyel is jár, hogy ösztönzi a gazdasági növekedést, ez 

pedig hitel- és tőketörlesztésre használható magasabb adóbevételek formájában. Az EBB fő 

célja, hogy ösztönözze mind a beruházási, mind az infrastrukturális fejlesztéseket az Unió 

kedvezőtleneb adottságú régióiban. Ennélfogva a hitelek jelentős módon hozzá tudnak járulni 

ahhoz, hogy irányítani lehessen az EU jövőbeli keleti bővítését a területi szerkezet 

modernizálásával. A Közösségen belüli alacsony kamatú EBB hitelek 84 milliárd ECU-t tettek ki 

az 1991 és 1995 közötti időszakban, amely összeg az összes kibocsátott hitel 90 %-ának felel 

meg. 

 Bár a legtöbb közösségi politikának nincs közvetlen területi jellege, számos területi 

koncepció támasztja alá azokat. Ezek a következők: 

 A pénzügyi támogatásra jogosult területek behatárolása, és a támogatások arányának 

meghatározása 
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Ezek a területek meghatározzák a térségi szerkezeti politikák intervenciós intézkedéseit, 

illetve a regionális célú nemzeti pénzügyi támogatások lehetőségét, mint például a regionális 

alap szerint támogatható területek. 

 Az infrastruktúrák javítása 

Bizonyos közösségi politikák az infrastruktúra finanszírozásával avatkoznak be, amely 

közvetlen hatást gyakorol a területre. Ez a helyzet – például - a transzeurópai hálózatok 

esetében, különösen a közlekedési és energiaszektor esetében, mind a lineáris (pl. 

autópályák, nagyfeszültségű villamos vezetékek), mind a célponthoz kötött infrastruktúra (pl. 

fuvarozási központok, erőművek) vonatkozásában. 

 Területi kategóriák alkalmazása 

Számos közösségi politika alkalmazza a területi kategóriákat, például: a jogszabályok 

végrehajtása során a környezetvédelem terén (pl. a növény- és állatvilág bizonyos 

élőhelyeinek és fajainak védelmére kijelölt területek a Natura 2000 hálózat keretében), 

konkrét támogatások elosztása során (pl. hegyvidéki területek, ahol konkrét direktíva 

támogatja a mezőgazdaságot, és a szigetek az Amszterdami Szerződés 130.a. cikke 

értelmében), vagy bizonyos tételek definíciója során a kutatás- és technológiafejlesztés 5. 

keretprogramjában. 

 Funkcionális szinergiák kialakulása 

Bizonyos közösségi politikák keretén belül a funkcionális kölcsönhatások kialakulása és a 

szinergiák hangsúlyozása érdekében figyelembe vételre kerülnek a területi elemek. Így a 

közlekedés terén folytatott kutatások figyelembe veszik a területfelhasználás és a közlekedési 

igények közötti kölcsönhatást vagy a fenntartható mobilitás követelményeit a közlekedési 

módozatok kiválasztásával kapcsolatosan. A regionális politika a helyi szükségleteknek 

megfelelő regionális innovációs stratégiákat próbálja előmozdítani; az energiapolitika a 

napenergia hasznosításával foglalkozik a várostervezési célkitűzésekkel összhangban. 

 Integrált területfejlesztési megközelítések 

A funkcionális kölcsönhatások egyszerű felismerése és az azok eredményeképpen kialakukó 

szinergiák mellett jónéhány közösségi tevékenység erős területi dimenzióval rendelkező, 

integrált és többszektorú megközelítéseket igyekszik kialakítani. Ez igaz a transznacionális 

területfejlesztési együttműködéssel kapcsolatos közösségi kezdeményezésre (INTERREG 

II.C.); a vidéki területek integrált fejlesztési politikájára (LEADER); és a Tengerparti 

Övezetek Integrált Kezelésére vonatkozó Demonstrációs Programra. Azonban ma még 

mindig viszonylag kevés ilyen nagyratörő integrált megközelítés létezik. 



67 

 

 A helyi közösségek és régiók különböző mértékben érzik a politika regionális 

szempontból jelentős kiadásai előnyeit, amelyeket az EU, illetve a tagállamok vállaltak az egész 

Közösségre kiterjedő kötelező előírásoknak megfelelően. A közösségi politikák területi hatásai 

nem egészítik ki egymást automatikusan a kiegyensúlyozottabb regionális fejlődéssel 

összhangban. A régiók és városok fejlesztési koncepcióinak sem felelnek meg automatikusan. 

Kölcsönös pontosítási folyamat nélkül a hatások akaratlanul is súlyosbíthatják az 

egyenlőtlenségeket, amennyiben kizárólag konkrét ágazati célkitűzésekre irányulnak. 

 A tagállamok ás az Európai Bizottság az ETP-t olyan eszköznek tekintik, amely segíti a 

közösségi politikák koordinálásának javítását. Minél előbb lehetséges a célok és választási 

lehetőségek figyelembe vétele a Közösség ágazati politikáinak megfogalmazása és értékelése 

területén, annál pozitívabb hatást lehet gyakorolni a helyi területi egységek és régiók fejlődésére: 

ha ugyanis a helyi és regionális hatóságok időben értesülnek az ágazati politikával kapcsolatos 

EU-szintű döntések területi hatásairól, akkor ezekre jobban tudnak reagálni.  

 Következésképpen az EU ágazati politikáinak regionálisan eltérő hatásait minél előbb 

figyelembe kell venni. A területfejlesztési célok elérése az EU-n belül nemcsak a pénzügyi 

lehetőségektől függ, hanem egyre inkább attól, hogy a területileg fontos ágazati politikák időben 

együtt tudnak-e működni. Ebből a szempontból elengedhetetlenül szükséges, hogy olyan 

mechanizmusok épüljenek ki, amelyek erősítik az együttműködést az Európai Bizottság részlegei 

között, hogy biztosítani lehessen a beavatkozások (intervenciók) területi összhangját. Ezenkívül 

szükség van arra is, hogy a Bizottság rendszeresen tanulmányozza, és értékelje a jelenlegi EU-

politikák területi hatásait. 

 Területi szemléletet figyelembe vevő politikák. A területi egyenlőtlenségek, valamint annak 

következtében, hogy hogyan hatnak a közösségi politikák az egyes régiókra, az EU helyi közösségei és 

régiói nem válnak automatikusan regionálisan kiegyensúlyozott területté a Gazdasági és Monetáris Unió 

létrejöttével. Ezért ahhoz, hogy az EU fenntartható és ezáltal területileg kiegyensúlyozott 

fejlődése megvalósuljon, elengedhetetlen, hogy területileg differenciált intézkedések 

szülessenek, és hogy az európai integráció által kínált lehetőségeket kihasználják.  

 Ezért valamennyi érintett hatóság és kormányzati szerv figyelembe veheti a következő 

fejezetekben felsorolt területfejlesztési célokat és választási lehetőségeket. Ha a területileg 

jelentős közösségi, országos, regionális és helyi szintű ágazati politikák tükrözik ezeket a célokat 

és választási lehetőségeket, akkor biztosítható, hogy az ágazati célkitűzések mellett az EU 

területére vonatkozó területfejlesztési irányvonalak is már a politikai folyamat korai szakaszában 

figyelembe vételre kerüljenek. Ezek a területfejlesztési irányvonalak a következők: 
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 Policentrikus és kiegyensúlyozott városhálózat kialakítása és a városi és vidéki területek 

közötti partnerség erősítése. Ez a város és vidék közötti idejétmúlt kettősség megszüntetésével is 

együtt jár. 

 Integrált közlekedési és távközlési koncepciók elősegítése, amelyek elősegítik az EU 

területének policentrikus fejlődését és fontos előfeltételei annak, hogy az európai városok és 

régiók képesek legyenek integrálódni a Gazdasági és Monetáris Unióba. Az információhoz és 

tudáshoz való egyenlő hozzáférést fokozatosan kell biztosítani. Ehhez olyan megoldásokat kell 

találni, amelyek a regionális különbségekhez alkalmazkodnak.  

 A természeti és kulturális örökség fejlesztése és megőrzése ésszerű gazdálkodás segítségével. 

Ez hozzájárul a regionális identitások megőrzéséhez és erősítéséhez, valamint az EU régiói és 

városai természeti és kulturális sokféleségének megtartásához a globalizáció korában. 

 Konkrét politikai célok és választási lehetőségek kerülnek kidolgozásra a fenti három 

területfejlesztési politikai irányvonalhoz. Ezek nem egyformán vonatkoznak az EU egész 

területére. A kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés megteremtése érdekében a fenti célokat és 

választási lehetőségeket a terület gazdasági, társadalmi és környezeti helyzetének megfelelően 

kell értelmezni. 

 A múltbeli és a jövőben tervezett bővítések fényében az EU mára olyan méretűvé és 

olyan sokszínűvé vált, hogy az megkívánja egy területfejlesztési stratégia kidolgozását. 

Policentrikus fejlesztési koncepciót kell alkalmazni ahhoz, hogy regionálisan kiegyensúlyozott 

fejlődést lehessen elérni tekintettel arra, hogy az EU teljesen integrálódik a globális gazdaságba. 

A fenti koncepció megvalósítása segít elkerülni az EU mag-területe körül a további túlzott 

gazdasági és demográfiai koncentrációt. Az EU összes régiója gazdasági potenciálját csak akkor 

lehet kihasználni, ha továbbfejlesztjük az policentrikus európai településhálózat. Ahhoz, hogy az 

EU globális viszonylatban versenyképesebb legyen, jobban integrálni kell az európai régiókat a 

világgazdaságba. Ebben a tekintetben az EU tengerhajózási adottságai kedvező földrajzi 

telepítési feltételeket biztosítanak. Számos dinamikus világgazdasági integrációs övezet 

létrehozása és bővítése jelentős eszközt nyújt az EU-ban a gazdasági növekedés és a munkahely-

teremtés felgyorsításához, különösen a jelenleg strukturálisan gyengének tartott régiókban (az 1. 

és 6. célkitűzés alapján a jelenlegi regionális alapokból támogatásra jogosult területek). 

 Jelenleg csupán egy nagyobb kiemelkedő földrajzi övezet létezik a világgazdasági 

integráció szempontjából: az EU legfejlettebb magja, a London, Párizs, Milánó, München és 

Hamburg metropoliszai által körülhatárolt ötszög. Ez az övezet erős világgazdasági funkciókat 

és szolgáltatásokat nyújt, amelyek magas jövedelemszintet és jól fejlett infrastruktúrát tesznek 
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lehetővé. Továbbá létezik még néhány egymástól távol eső jelentős növekedési sziget (pl. 

Barcelona, az Öresund régió), ahol a GDP még nem elég magas ahhoz, hogy lényegesen 

megváltoztathassa a jelenleg kiegyensúlyozatlan területfejlesztést az ETP alapvető 

célkitűzéseivel összhangban. Az EU gazdasági-földrajzi helyzete különbözik például az Egyesült 

Államokétól, ahol számos világméretben kiemelkedő gazdasági integrációs övezet van: Nyugati 

partvidék (California), Keleti partvidék, Délnyugat (Texas), Középnyugat. 

 Az EU jelenlegi területi tendenciái a tevékenységek további koncentrációját tükrözik, 

különösen tekintettel a magas színvonalú és globális funkciók összpontosulására az EU mag-

területén és néhány metropoliszban. Tekintettel az EU bővülésére, a területfejlesztés további 

koncentrációja, amely egyetlen globális szempontból kiemelkedő dinamikus integrációs 

övezetben jelentkezik, nem vezet a középső legfejlettebb mag és az egyre növekvő nagy periféria 

közötti különbség csökkenéséhez. Következésképpen egy új területfejlesztési stratégiára van 

szükség. 

  A területfejlesztést befolyásoló korábbi politikai intézkedések elsősorban azzal 

foglalkoztak, hogy az infrastruktúra terén végrehajtott projektekkel javítsák a periféria és az EU 

mag-területe közötti összeköttetéseket. Azonban ma már arra van szükség, hogy a politika az EU 

területének policentrikusabb elrendezésével új lehetőséget kínáljon a periférikus területeknek. 

Kulcssszerepet fog játszani Európa területi egyensúlyának javításában az olyan világgazdasági 

integrációval rendelkező dinamikus övezetek létrehozása, amelyek arányosan helyezkednek el az 

EU területén, és amelyek egyrészt nemzetközileg elérhető világvárosi régiók hálózatából, 

másrészt az azokkal szorosan kapcsolódó háttérterületekből (különböző méretű városok, 

nagyvárosokból és vidéki területek) állnak. A globális és magas minőségű szolgáltatások témája 

is egyre inkább napirendre kerül az EU mag-területén kívül eső világvárosi régiókban és 

városokban. 

 Az olyan területfejlesztési perspektíva, amely egyes világvárosi térségek policentrikus 

fejlesztésére korlátozódik, nincs összhangban az EU azon hagyományával, amely a város és 

vidék sokszínüségének fenntartását tartja szem előtt. Ezért célként az EU egész területét felőlelő 

policentrikus településhálózatot kell kitűzni, hierarchikus városrangsorolással párosítva. Ez 

alapvető előfeltétele a helyi területi egységek és régiók kiegyensúlyozott és fenntartható 

fejlődésének, és az EU valódi letelepítéssel kapcsolatosi előnye kialakulásának a világ más nagy 

gazdasági régióival szemben.  

 Következésképpen a területi hatású politikai döntéseket és beruházásokat, beleértve a 

strukturális alapokból származó források igénybevételét, főleg az 1. célkitűzés alapján 

támogatásra jogosult területeken, egy policentrikus fejlesztési modell felé kell irányítani. 
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Megfelelő intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy biztosítani lehessen a magas hatékonyságú 

infrastruktúrát, országok közötti, országos és regionális szinten egyaránt, mely intézkedések 

támogatják, és kiegészítik az érintett dinamikus integrációs övezetek fejlődését. 

 Ahhoz, hogy meg lehessen szilárdítani a kiegyensúlyozott településhálózatot, eljárásokat 

és módszereket kell találni, amelyek lehetővé teszik, hogy a városok és régiók kölcsönösen 

kiegészítsék egymást, illetve együttműködjenek. Erre változatos lehetőségek nyílnak, és 

bizonyos mértékig már eddig is sikereket lehetett elkönyvelni. A városhálózatok regionális 

szintjén is szükség van kiegészítő együttműködésre, amely vonatkozik a régiók közötti, az 

országok közötti, sőt még az EU-szintű városhálózatokra is. A helyi vagy regionális helyzettől 

függően a kitűzött célok és a lehetséges megoldások is nagyban különbözhetnek egymástól. 

 Annak támogatása, hogy a városok és régiók kölcsönösen kiegészítsék egymást 

(komplementaritás), egyidejűleg azt is jelenti, hogy a közöttük létező gazdasági verseny 

előnyeire lehet építeni, lekűzdve annak hátrányait. Azonban nem szabad ezt a komplementaritást 

pusztán a gazdasági versenyre összpontosítani, hanem ki kell azt terjeszteni valamennyi városi 

funkcióra, mint például a kultúra, oktatás, tudás és a szociális infrastruktúra. Az alkalmazott 

politikának ösztönöznie kell a városok közötti hatékony együttműködést, amely közös érdekekre 

és az összes résztvevő közreműködésére épít. Ezért alapvető előfeltétel, hogy önkéntes legyen az 

együttműködés, és minden partner egyenlő jogokkal rendelkezzen. 

 A városok és a környező vidék között egyre többféle funkcionális területen alakul ki 

egymásrautaltság. Ezek az egymásrautaltságok a közigazgatási határokon átnyúló önkéntes 

együttműködést tesznek szükségessé a helyi önkormányzatok között, hogy a régió egészének 

versenyképességét erősíteni lehessen. Ez minden résztvevő számára előnnyel jár. Az 

együttműködés lehetséges területei közé tartozik a helyi közlekedés, a hulladékgazdálkodás és a 

közös lakó- és ipari területek kijelölése. A határon átnyúló együttmüködő városhálózatok eszközt 

biztosítanak a határmenti területek fejlődési hátrányainak lekűzdésére. 

 A kevésbé sűrün lakott és gazdaságilag gyengébb régiókban is fontos, hogy kisebb 

városokból álló hálózatok jöjjenek létre. Ezeken a területeken a városi övezetek közötti, a 

funkcionális komplementaritás kialakítására irányuló együttműködés lehet az egyetlen lehetőség 

életképes piacok megteremtésére és gazdasági intézmények és szogáltatások fenntartására, 

amelyeket a városok egyedül nem lennének képesek megvalósítani. 

  Az egymástól viszonylag távol eső városoknak hálózatokban kell együttműködniük, 

amelyek célja a közös problémák megoldása. A tapasztalatcsere mellett közös célok kitűzésére 

és közös projektek megvalósítására is szükség van. Példaképpen említhető a helyi közlekedés 

irányítása, várostervezés, egyetemek és kutatóközpontok közötti együttműködés, a kulturális 
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örökség és a történelmi városközpontok kezelése és az új bevándorlók integrálása a városi 

társadalomba. 

 A városok és régiók közötti, az EU külső határain átnyúló együttműködés fontos 

lehetőséget kínál arra, hogy a szomszédos régiókkal megerősödjenek a politikai és gazdasági 

kapcsolatok Észak-, Közép- és Kelet-Európában és a Földközi- tenger térségében. Ez elősegíti a 

stratégiailag jelentős infrastrukturális és környezeti projektekben való együttműködést is. 

1. Az olyan világgazdasági integrációjú nagyobb övezeteknek transznacionális 

területfejlesztési stratégiákkal történő megerősítése az EU-n belül, amelyek kíváló minőségű 

globális funkciókkal és szolgáltatásokkal rendelkeznek, beleértve a periférikus területeket is. 

2. A világvárosi régiók, városcsoportok és városhálózatok policentrikus és 

kiegyensúlyozottabb rendszerének megerősítése a strukturális politika és a transzerópai 

hálózatokra vonatkozó politika közötti szorosabb együttműködésen és a nemzetközi/országos és 

regionális/helyi közlekedési hálózatok közötti összeköttetések javításán keresztül. 

3. A transznacionális és határokon átnyúló együttműködés keretén belül az integrált 

területfejlesztési stratégiák kialakításának elősegítése a városcsoportok számára az egyes 

tagállamokban, beleértve a hozzájuk tartozó vidéki területeket és azok kisvárosait is. 

4. A területfejlesztés szférájába tartozó bizonyos témák közötti együttműködés erősítése 

határon átnyúló és transznacionális hálózatokon keresztül. 

5. Az együttműködés elősegítése regionális, határon átnyúló ás transznacionális szinten, az 

észak-, közép-, kelet-európai országok és a Földközi-tenger térségének városaival; az Észak-Dél 

kapcsolatok erősítése Közép-és Kelet-Európában, valamint a Nyugat-Kelet kapcsolatoké Észak-

Európában. 

 Az EU régiói csak akkor lesznek versenyképesek és járulnak ezáltal hozzá a 

munkanélküliség mérsékléséhez, ha a városok - főleg azok, amelyek kívül esnek a 

világgazdasági integrációjú övezeteken és a világvárosi régiókon – elegendő gazdasági 

potenciállal rendelkeznek. Ezek közé tartoznak az úgynevezett “kapu városok” (kapu szerepet 

betöltő városok: “gateway cities”), amelyeken keresztül az EU területe elérhető (nagy tengeri 

kikötők, interkontinentális repülőterek, kereskedelmi vásárokat és kiállításokat rendező városok, 

kulturális központok), és kisebb városok, amelyek a hanyatló vidéki területek újjaélesztésében 

közreműködő aktív regionális központok. A “kapu városok” a periférián elhelyezkedő 

világvárosi régiókat is magukban foglalják, amelyek olyan különleges előnyöket élveznek, mint 

például az alacsony munkaerő-költségek, az Európán kívül eső vagy a szomszédos nem-

tagállamokban található gazdasági központokkal kialakított speciális kapcsolatok. 
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 Az EU kevésbé dinamikus városai közül jónéhány viszonylag szűk gazdasági bázissal 

rendelkezik, amelyet egyetlen gazdasági ágazat ural, és ennek a hanyatlása az egész regionális 

gazdaságra negatív hatást gyakorol. Ezen városok versenyképessége tehát a gazdasági bázisaik 

diverzifikálását szolgáló politikán múlik. A környező vidéki területek jövőbeli kilátásai is a 

versenyképes városokra alapulnak. A városokban az anyagi és szociális jólét ennélfogva fontos 

tényezője a társadalmi, környezeti és gazdasági fejlődésnek. A fenti célok elérését szolgáló 

fejlesztési politikák azonban jelentősen függnek a helyi körülményektől. A következő öt tényező 

különös fontossággal bír a városok fenntartható fejlődése szempontjából: 

 a városok fizikai terjeszkedésének kézben tartása, 

 különféle funkciók és társadalmi csoportok (ez különösen érvényes a nagy városokra, 

amelyekben a lakosság egyre nagyobb rétegeit fenyegeti az a veszély, hogy kiszorulnak az 

urbánus társadalomból); 

 a városi ökorendszerrel való ésszerű és forrástakarékos gazdálkodás; 

 jobb elérhetőség biztosítása olyan különböző közlekedési formákkal, amelyek nemcsak 

hatékonyak, hanem környezetbarátak is; és 

 a természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése. 

 A fenntartható városi fejlődés számos lehetőséget nyújt arra, hogy “globálisan 

gondolkodjunk, s helyben cselekedjünk”. Az ENSZ Rioi és Isztambuli (Habitat II) konferenciái 

olyan globális intézkedésekre ösztönöztek, amelyeket mind országos, mind helyi szinten meg 

kell valósítani. Ezt a témát a Közösség politikáinak és minden tagállamnak komolyan számításba 

kell venni. Azokat a politikai választási lehetőségeket, amelyek ebben a fejezetben kerülnek 

felsorolásra, és amelyek kapcsolódnak mind az Agenda 21-hez, mind pedig a Habitat Agenda-

ához, legjobban több ágazatot érintő, integrált városfejlesztési stratégiával lehet megvalósítani. 

 (83)A fenntartható városfejlesztés elérését segítő stratégiák és eszközök nagyban a tagállamok 

városaiban meglévő helyi, regionális és országos kiindulási feltételektől függnek. A fenntartható 

várospolitika terén a helyes gyakorlatok cseréje, amelyet a tagállamok indítottak el, érdekes 

megközelítést nyújtanak az ETP politikai választási lehetőségeinek alkalmazásához. Az Európai 

Bizottság cselekvési keretében célokat vázolt, és intézkedési javaslatokat tett a városi területek 

számára, amelyek összhangban vannak az ETP-ben lefektetett városfejlesztési politikai 

célkitűzésekkel. 

 A tagállamoknak és a regionális hatóságoknak a “kompakt város” (kis távolságokkal 

rendelkező város) koncepcióját kell követniük, hogy jobban kézben lehessen tartani a városok 

további terjeszkedését. Ez például – körültekintő telepítési és települési politika keretén belül – 



73 

 

magában foglalja a terjeszkedés minimalizálását, pl. az elővárosokban és sok tengerparti 

övezetben. Csak regionális viszonylatban lehet megakadályozni a városok terjeszkedését. E 

célból erősíteni kell a város és az azt körülvevő vidék közötti együttműködést, és partnerségen 

nyugvó új érdekegyeztetési formákat kell találni. 

 A városok jövője az EU-ban a növekvő szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 

kűzdelmen és bizonyos városi funkciók elvesztésének meggátolásán múlik. Segíteni kell a városi 

övezetekben mind az elhanyagolt területek és lepusztult ipari telepek helyrehozatalát, mind az 

olcsó, jó minőségű lakások kiegyensúlyozott biztosítását. Azáltal, hogy a városi funkciókat a 

városokban integrálják, minden állampolgár a szükséges mértékben hozzá kell hogy jusson az 

alapellátásokhoz és létesítményekhez, a zöld területekhez, az általános oktatáshoz és 

szakképzéshez és egészségügyi ellátáshoz. Ez felöleli a városi zöldterületeken belül található 

“zöld foltok” megőrzését és fejlesztését, amelyek ökológiai és egyben fontos társadalmi 

funkciókat töltenek be.  

 Rendkívül fontos a városi ökorendszerrel való körültekintő gazdálkodás. Ahhoz, hogy a 

környezet terhelése csökkenthető legyen, olyan integrált megközelítést kell alkalmazni, amelyik 

a természeti erőforrások, az energia és a hulladék zárt ciklusaira épül. Ezzel a megközelítéssel 

mind a hulladékkeletkezést, mind a természeti erőforrások fogyasztását vissza lehetett szorítani 

(különös tekintettel a nem megújuló és lassan regenerálódó erőforrásokra). A levegő, a talaj és a 

víz szennyezettségét is mérsékelni lehetett. A természeti területek növelése a városokban, a 

biológiai sokféleség megőrzése és a közös energiarendszerek használata a háztartásokban és az 

iparban példázzák azokat az intézkedéseket, amelyek a körültekintő környezetvédelmi politika 

részét képezik. 

 A városok megközelíthetősége jelentős befolyással van az élet minőségére, a környezetre 

és a gazdasági teljesítményre. Az elérhetőség előmozdításához olyan telepítési területpolitikára 

van szükség, amely összhangban van a területhasználattal és a közlekedéstervezéssel. Az 

elérendő cél: a városok terjeszkedésének csökkentése és integrált közlekedéstervezési 

megközelítés kialakítása. Ez mérsékelné a személyautóktól való függést, és elősegítené a 

mobilitás más eszközeinek elterjedését (tömegközlekedés, kerékpározás). 

 A világvárosi régiók és “kapu városok” stratégiai szerepének növelése, kiemelt figyelmet 

szentelve az EU periférikus régiói fejlesztésének. A városok gazdasági bázisának, környezetének 

és szolgáltató infrastruktúrájának javítása, különösen a gazdaságilag kedvezőtlenebb adottságú 

térségekben, hogy vonzóbbá váljanak a mobil beruházás számára. Gazdasági diverzifikációs 

stratégia előmozdítása azokban a városokban, amelyek túlzott mértékben egyetlen gazdasági 

tevékenységi ágra épülnek, és a kedvezőtlenebb adottságú térségekben lévő városok gazdasági 
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fejlődésének támogatása. A társadalmi és funkcionális sokféleségre érzékeny integrált 

városfejlesztési stratégiák előmozdítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy harcoljunk a 

társadalmi kirekesztés ellen, újrahasznosítsuk, illetve szerkezetileg alakítsuk át a nem kellően 

használt vagy leromlott állagú városi telepeket és területeket. A városi ökorendszerrel való 

ésszerű gazdálkodás elősegítése. A városok és világvárosi régiók jobb elérhetőségének 

elősegítése megfelelő telepítési politikával és területhasználat tervezésével, amely képes 

ösztönözni a városi funkciók kellő vegyítését, illetve a tömegközlekedés használatát. Olyan 

hatékony módszerek támogatása, amelyek képesek megfékezni a féktelen városi terjeszkedést, 

csökkenteni a szélsőséges betelepedési nyomást, különösen a tergerparti övezetekben. 

 Az EU-ban a vidéki térségekre a változatosság és a belső fejlődés jellemző. Ezek 

összetett gazdasági, természeti és kulturális területek, amelyek nem jellemezhetők olyan egy-

dimenziós kritériummal, mint a népsűrüség, a mezőgazdaság vagy a természeti erőforrások. 

Néhány vidéki terület sikeresen vitte végbe a szerkezeti átalakítást. Ez nem csupán a telepítési 

tényezőknek köszönhető, mint például a kedvező telepek vagy az alacsony munkabér, hanem 

egyre inkább olyan tényezőknek, mint a természeti és kulturális örökség minősége, a hálózatok 

és a partnerség megléte, a döntéshozatal demokratikus szervezése, és nem utolsósorban a 

regionális és helyi politikusok és egyéb társadalmi szereplők kezdeményezőkészsége és 

elkötelezettsége. Az EU számos vidéki régiójának sikere azt példázza, hogy önmagában az, hogy 

vidéken folyik a tevékenység, nem akadálya a dinamikus gazdasági fejlődésnek és a 

foglalkoztatottság növekedésének. Léteznek olyan rurális térségek, amelyek viszonylag jó 

versenypozíciót értek el a mezőgazdaságban és az idegenforgalomban. 

 Számos vidéki területnek azonban még nem sikerült a szerkezeti változást elérnie, és 

jelentős gazdasági problémával néz szembe, ennek oka gyakran a periférikus elhelyezkedés. A 

mezőgazdaságban alkalmazottak magas arányszámán kívül ezeknek a területeknek a szerkezeti 

gyengesége számos okra vezethető vissza, például a rendkívül alacsony népsűrüség, nehéz 

megközelíthetőség, kedvezőtlen klimatikus körülmények, gyenge infrastruktúra, a szerkezeti 

fejlődés hiánya, elavult ipari struktúrák és elavult mezőgazdasági termelési körülmények. 

Jelentős kihívásokkal kénytelenek szembenézni azok a vidéki területek is, amelyekre például a 

szomszédos világvárosi települések és nagyobb városok terjeszkedése, illetve gazdasági 

növekedése új nyomást gyakorol, hasonló kihívásokkal kerülnek szembe azok a területek is, 

amelyeket a mezőgazdaság hanyatlása sújt. 

 A múltban a döntéshozók a vidéki térségeket általában olyan homogén területeknek 

tekintették, amelyek fejlődésük során ugyanolyan lehetőséggekkel és akadályokkal 

rendelkeznek. Ez a szemlélet ma már nem felel meg az EU realitásának. Ma már a vidéki 
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területek közös jellemzői: az alacsony népsűrüség, és a mezőgazdasági földhasználat magas 

aránya. Ami azonban a különböző vidéki területek által választott fejlődési utakat vagy fejlődési 

kilátásokat illeti, itt már jelentős eltéréseket találunk. Az EU-n belül bekövetkezett vidékfejlődési 

sokszínüség világosan jelzi, hogy a területfejlesztési stratégiáknak abból kell kiindulniuk, hogy 

figyelembe veszik a helyi, illetve regionális feltételeket, jellemzőket és kívánalmakat. 

 Új lendület várható a város-vidék kapcsolat átértékeléséből. Ez elsősorban arra 

alapozható, hogy az ETP integráltan - funkcionális, területi egységként - kezeli a várost és a 

vidéket, amelyet sokféle kapcsolat és kölcsönös egymásrautaltság jellemez. A város és vidék éles 

szembeállítása egy régión belül a legtöbb esetben figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy csak 

régiók képesek a munkaerőpiacot, az információs és kommunikációs piacokat alakítani. 

Következésképpen a régió a megfelelő szint, ahol a cselekvésre és végrehajtásra kerül sor. A 

területfejlesztéssel kapcsolatos számos ügyben a régió szintjén történik az elemzés is. 

  A policentrikus városhálózatban a kis- és középméretű városok és kölcsönös függőségeik 

fontos központokat és összeköttetéseket alakítanak ki, különösen a vidéki régiók számára. A 

“problémás” vidéki térségekben csak ezek a városok képesek a régióban végzett gazdasági 

tevékenységekhez infrastruktúrát és szolgáltatásokat nyújtani, és megkönnyíteni a bejutást a 

nagyobb munkaerőpiacokra. Ezért az integrált vidékfejlesztési stratégiák kidolgozása során 

kiemelt figyelmet kell fordítani a vidéken található városokra. 

 A gazdasági növekedés eredményeképpen a vidéki területek ma már jelentős számú 

negatív környezeti hatásnak vannak kitéve. Ezek között szerepel: a városok mellett elhelyezkedő 

elmaradott területekre nehezedő erős nyomás, amely második lakás megszerzése iránti 

megnövekedett igényből ered; az új szabadidős tevékenységek negatív hatásai; és a talaj, levegő 

és víz szennyezettsége, amelyet a hulladékfeldolgozás és tárolás okoz. A tömegturizmus 

veszélyezteti azoknak a területeknek a vonzerejét, ahol szép tájak – mint hegyek és tengerparti 

övezetek – találhatók. Az intenzív gazdálkodás is talajszennyeződéshez és a kultúrtájak 

rombolásához vezethet. A negatív hatásokat csak megfelelő regionális tervezéssel és a hozzá 

kapcsolódó környezeti és mezőgazdasági politikákkal lehet ellensúlyozni, amelyek a biológia 

sokféleség visszaállítására, a talajszennyeződés csökkentésére és a mezőgazdasági hasznosítás 

bővítésére és diverzifikálására  törekednek. 

 A kedvezőtlen termelési struktúrákkal rendelkező területeken a mezőgazdaságnak 

szembe kell néznie a nemzetközi verseny kihívásaival is. A lehetséges negoldások a következők: 

magas minőségű mezőgazdasági termény kifejlesztése azáltal, hogy megfelelő stratégiával 

nemcsak piacot találunk a termény számára, hanem újra felfedezzük a mezőgazdaság 

multifunkcionális jellegét is, azaz a mezőgazdasági vállalkozásra úgy tekintünk, mint a 



76 

 

megélhetés változatos lehetőségeire (például falusi turizmus, szélgenerátorok). A környezeti, 

természeti és kulturális örökség megőrzésének társadalmi értéke egyre nagyobb, ráadásul 

munkalehetőségek sokféleségét kínálja a mezőgazdaság számára. A megfelelő oktatási és 

továbbképzési lehetőségek biztosításával olyan jövedelemforrások teremtését lehet elősegíteni, 

amelyek kiegészítik vagy alternatíváját adják a mezőgazdasági jövedelemnek. 

 Ennélfogva az EU-n belüli szerkezetileg gyenge területek különös figyelmet érdemelnek. 

Törekedni kell ezeken a területeken a vidéki gazdaság diverzifikálására, hogy elkerülhetó legyen 

az egyetlen szerkezettől való függés, és hogy a jövő felé tekintő munkahely-lehetőségeket 

lehessen teremteni. Az ezekben a régiókban lévő kis- és középméretű városok az ipar és a 

szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek, a kutatás és technológia, a turizmus és pihenés 

központjaivá válhatnak. A vidéki gazdaság belső diverzifikációs folyamata régión kívüli 

összeköttetéseket és hálózatokat eredményez, valamint kapcsolatokat új piacokkal és további 

cégekkel, elősegíti az információhoz és az ismeretekhez való hozzájutást. 

 Az EU vidéki területein a megújuló energiában jelentős lehetőségek rejlenek: napenergia, 

szélenergia, vizierőművek, illetve apály-dagály erőművek létesítésének lehetősége, biomasszából 

nyert energia, sőt a nagyobb városok közelében városi hulladékból generált energia (metán 

termelés). Mindez érdekes lehetőségeket kínál a gazdasági dierzifikációra és környezetbarát 

energiatermelésre. Ezt a potenciált kell kiaknázni a hatékony erőforrás-felhasználáshoz. További 

lehetséges lépésként a fölös energiát nagyobb energiahálózatokhoz lehet továbbítani. 

 A vidéki területek fenntartható fejlődésének kulcsa egy független perspektíva 

kialalkításában, a sajátos lehetőségek felkutatásában, illetőleg az egyéb régiókkal való 

tapasztalatcserében rejlik, ez utóbbi azonban nem jelenti azt, hogy az EU régiói lemásolnák 

egymás fejlődési perspektíváit. A politikai stratégiáknak számításba kell venniük a fejlődési 

lehetőségek és kockázatok sokféleségét. Ezekből kell leszűrni azokat az eszközöket, amelyek 

alapján a vidéki területek lépést tehetnek. Így lehetővé válik, hogy a regionális és helyi szereplők 

a lehető legnagyobb rugalmassággal reagáljanak problémáikra. 

 Diverzifikált fejlődési stratégiák előmozdítása, amelyek érzékenyek a vidéki területek 

sajátos lehetőségeire, és amelyek sajátos fejlődés elérését segítik (beleértve a multifunkcionalitás 

elősegítését a mezőgazdaságban). A vidéki területek támogatása az oktatás, a képzés és a nem 

mezőgazdasági munkahely-teremtés terén. A kis- és középméretű városoknak a regionális 

fejlődés középpontjaiként történő megerősítése a vidéki területeken, és hálózatépítésük 

(networking) előmozdítása. Fenntartható mezőgazdaság biztosítása, környezeti intézkedések 

foganatosítása és az agrár földhasználat diverzifikálása. A vidéki területek közötti 

együttműködés és információcsere elősegítése és támogatása. A városi és vidéki területeken a 
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megújuló energia lehetőségeinek kihasználása, számításba véve a helyi és regionális feltételeket, 

különösen a kulturális és természeti örökséget. A környezetbarát turizmusban rejlő fejlesztési 

lehetőségek kiaknázása. 

 Város-vidék partnerség. Sok helyi probléma nem oldható meg ma anélkül, hogy integrált 

módon vizsgálnánk a városokat és a vidéket, mivel ezek általában regionális problémák. A 

gyakorlati partnerség (partneri kapcsolat) az együttműködésben és koordinációban nyilvánul 

meg. Ahhoz azonban, hogy az együttműködésből hosszútávú és sikeres partneri kapcsolat 

alakulhasson ki, számos alapfeltételnek kell teljesülnie: 

 a partnerek egyenlősége és függetlensége, 

 a partnerségben való önkéntes részvétel; 

 a különböző közigazgatási feltételek figyelembe vétele; 

 közös felelősség, közös előnyök. 

 A városok és a vidék közötti partneri kapcsolatoknak számos területi dimenziója is van: 

regionális, régiók feletti, régióközi és transznacionális perspektíva. A regionális perspektívák 

között találjuk meg a különböző méretű városok és a körülöttük elhelyezkedő vidéki területek 

partneri kapcsolatát. Itt különösen fontos, hogy a városok és a vidék egy közös integrált 

megközelítést alkalmazzon, hiszen együtt alkotják a régiót, és kölcsönösen felelősek annak 

továbbfejlesztéséért. A vidéki régiókban elhelyezkedő városok jelentős funkcióval bírnak mint 

az adott regionális gazdasági fejlődést biztosító növekedés motorjai. A ritkán lakott vidéki 

területeken csak a városok képesek az infrastruktúra és a szolgáltatások ellátásának bizonyos 

szintjeit nyújtani, és így gazdasági vonzerőt gyakorolni. Ezeken a területeken a városok azért is 

különösen fontosak, mert ezek őrzik meg a településszerkezetet és a kultúrtájat. 

 A régiók feletti perspektíva olyan kiterjedt funkciómegoszlásra utal, amely egyrészt 

magában foglalja a városi és világvárosi régiókat, másrészt a vidéki régiókat. A partnerségen 

alapuló megközelítés elvben egy olyan célt szolgál, amelynek eredményeként egyensúlyt lehet 

elérni a széleskörű érdekek egész sorában, amelyekben mind a gazdasági és környezeti érdekek, 

mind pedig a társadalmi szempontok érvényesülnek. A régióközi és a transznacionális dimenziók 

esetében a tapasztalatcsere és a “másoktól tanulás” a meghatározó. Itt nem az a cél, hogy 

megtaláljuk az egyensúlyt a partnerségen alapuló érdekek között, hanem inkább az, hogy a 

városok és a vidék közötti együttműködés során szerzett tapasztalatokat értékeljük, és átadjuk 

konkrét projektek és kezdeményezések alkalmával. 

 A partnerség a közös költségviselést és a haszon megosztását is jelenti, például magas 

minőségű és drága infrastrukturális létesítmények nyújtása vagy területek biztosítása a városi 
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lakosság vízellálátához. A partnerség új formái alkalmat nyújtanak arra, hogy a városok és a 

vidék között a szolgáltatások kölcsönös cseréjét újra lehessen értékelni a fenntartható 

területfejlesztési perspektíva szempontjából, és ez célul tűzi ki a “szolgáltatások együttes 

regionális csoportjának” (szolgáltatási pool) megteremtését a helyi önkormányzati szolgáltatások 

cseréjéhez. 

 A közigazgatási szervek közötti partneri kapcsolatok mellett a városokban és a vidéken 

működő cégek közötti partnerségre alapuló hálózatok is jelentős szerepet töltenek be a regionális 

gazdaságban. A lehetséges szinergikus hatásokat ki kell aknázni, és egy olyan tanulási 

folyamatot elindítani, amely biztosítja a vállalatok számára a tudást és az információt a területi 

közelségből adódó lehetőségekhez. 

 A szolgáltatások és a tömegközlekedés alapellátásának fenntartása a vidéki területeken 

elhelyezkedő kis-és középméretű városokban, különösen a hanyatló területeken. A városok és a 

vidék közötti együttműködés elősegítése, amely a funkcionális régiók megerősítését célozza. A 

nagy városokat körülvevő vidék integrálása a városi régiókra vonatkozó területfejlesztési 

stratégiákba a területhasználat hatékonyabb tervezése céljából, különös figyelmet fordítva az 

életminőségre a városi környezetben. A partnerségre alapuló együttműködés előmozdítása és 

támogatása a kis- és középméretű városok között országos és országok közötti szinten közös 

projektek és kölcsönös tapasztalatcsere útján. Vállalathálózatok előmozdítása a városokban és a 

vidéken működő kis- és középvállalkozások között. 

 A városi övezeteket és a világvárosokat hatékonyabban össze kell kötni egymással, az 

illető háttérterületükkel és a világgazdasággal. Hatékony közlekedés és kellő hozzáférés a 

távközlési lehetőségekhez az alapfeltétele annak, hogy a perfirérikus és kedvezőtlenebb 

adottságú területek versenyképessége erősödjön, és így megvalósuljon az EU szociális és 

gazdasági kohéziója. A közlekedési és a távközlési lehetőségek fontos tényezők a policentrikus 

fejlődés elősegítésében. A hatékony közlekedési és távközlési rendszerek és szolgáltatások 

kulcsszerepet töltenek be a különböző világvárosok és regionális központok gazdasági 

vonzerejének erősítésében. 

 Az emberek, az áruk és az információ mozgását koncentrációs és polarizációs tendenciák 

jellemzik az EU-n belül. A növekvő verseny a közlekedési és távközlési piacokon növelheti ezt a 

tendenciát. A politikának biztosítania kell, hogy valamennyi régió – a szigeteket és a periférikus 

térségeket is beleértve – kellően hozzáférjen az infrastruktúrához, hogy a Közösségben 

előmozdítható legyen a szociális és gazdasági és ezáltal a területi kohézió. Továbbá a politika 

feladata annak biztosítása is, hogy a magas minőségű infrastruktúra, például a nagysebességű és 

nagykapacitású vasútvonalak és autópályák, ne vezessenek az erőforrások elvonásához a 
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strukturálisan gyengébb és periférikus térségekről (”szivattyú hatás”), vagy hogy ne a az adott 

területek bekapcsolása nélkül menjen át rajtuk a forgalom (“alagút hatás”). A területfejlesztési 

politikának olyan magas minőségű közlekedési infrastruktúra létrehozása irányába kell hatnia, 

amely másodlagos hálózatokkal van kiegészítve, és ezek pozitív hatást fejtsenek ki a régiókban. 

 Ugyanakkor a közlekedési szolgáltatásoknak az EU mag-területén történő koncentrációja 

és a hozzájuk tartozó túlzsúfolt közlekedési folyosók csökkentik a funkcionális hatékonyságot, 

és növelik a környezetre nehezedő nyomást bizonyos területeken. Ahhoz, hogy a forgalmi 

terhekez csökkenteni lehessen, nagyon fontosak az olyan integrált intermodális (közútat és 

vasútat egyaránt magában foglaló) megoldások, amelyek a környezetbarát közlekedési 

rendszerek irányába mozdulnak el, és a meglévő infrastruktúrák hatékonyabb kihasználával 

járnak. Hosszútávon ez megköveteli, hogy a közlekedési üzemeltetők között javuljon az 

összhang. Az átfogó, integrált területfejlesztési stratégiáknak ezt figyelembe kell venniük. A 

jövőben területi hatásvizsgálat az alapfeltétele minden jelentősebb közlekedési projeknek.  

 Ezeket a gondokat nem lehet megoldani kizárólag új infrastruktúra kiépítésével, legyen 

az bármennyire is fontos a régiók számára. A közlekedési és távközlési szerkezetek önmagukban 

nem elegendő feltételei a regionális fejlődésnek. Szükség van más egyéb területeken kisérő 

intézkedésekre is, mint például a regionális szerkezetpolitika vagy az oktatás és képzés 

elősegítése azzal céllal, hogy a régiók telepítési előnyei javulhassanak. Ez különösen érvényes a 

szerkezetileg gyenge régiókra. 

 A transzeurópai hálózatok jövőbeli bővülése kell hogy alapul szolgáljon egy 

policentrikus fejlődési modellhez. Ez különösen azt jelenti, hogy biztosítani kell a világgazdasági 

szempontból is fontos gazdasági integrációs övezetek belső fejlődését, és segíteni kell 

integrációjukat a világgazdaságba. Továbbá több figyelmet kell fordítani azokra a térségekre, 

amelyek megközelítése földrajzi akadályokba ütközik, különösen a szigetek és a távoleső 

területek vonatkozásában. Az EU-n belüli területi különbségeket csak úgy lehet csökkenteni, ha 

alapvetően javulnak a régiókba irányuló és a régiók közötti közlekedési infrastruktúrák és 

szolgáltatások, különös tekintettel azokra a régiókra, ahol a közlekedési és távközlési 

infrastruktúrához való hozzáférés hiánya fékezi a gazdaságfejlődést. Az infrastruktúra és 

hozzáférhetőség alapvető javítása többet kell hogy jelentsen, mint pusztán a transzeurópai 

hálózatok közötti hiányzó kapcsolatok megteremtését. 

 A hálózat fejlesztése során olyan cselekvési prioritásokat kell megfogalmazni, amelyek 

képesek kiegészítő intézkedéseket hozni a régióközi kapcsolatok és fejlesztés kiépítése 

érdekében. Eme másodlagos hálózatok hatékonysága és sűrüsége kulcsfontosságú szerepet fog 

játszani a regionális és városi gazdaságok integrációjában, illetve azok versenyképességében. 
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Különösen abban várható fontos szerepük, hogy megerősítik a kis- és középméretű városokat, 

illetve ezeknek azon funkcióját, hogy az általános regionális fejlődés motorjaivá válhassanak.  

 Amennyiben a transzeurópai hálózatok elsőrendű hálózatainak megépítése elsőbbséget 

élvez, ez azzal a kockázattal jár, hogy a másodlagos hálózatokba történő beruházásokra, illetve 

ezeknek a transzeurópai hálózatokba történő integrációjára nem kerül sor időben, vagy 

egyáltalán nem kerül sor. Ha el akarjuk kerülni, hogy a szolgáltatások minősége relatíve 

csökkenjen azon unió-beli területeken, amelyek nem közvetlenül integrálódnak a transzeurópai 

hálózatokba, akkor meg kell akadályoznunk, hogy a másodlagos hálózatok bővítése kevésbé 

fontos kérdésként legyen kezelve. Az intézkedések között kell hogy szerepeljen a regionális 

közlekedési szolgáltatások modernizálása is. Ezáltal a használt közlekedési eszközöknek a 

különleges helyi és regionális körülményekhez kell alkalmazkodniuk (hagyományos vasúti 

hálózat, buszközlekedés, regionális repülőterek, stb.). Ettől eltekintve is, a másodlagos hálózatok 

várhatóan hozzájárulnak ahhoz, hogy a transzeurópai hálózatokon a közlekedés áramlása 

irányítható legyen, illetve hogy meg lehessen határozni a nagykapacitású közlekedési 

kapcsolatokban rejlő kritikus lehetőségeket. E fentiek miatt kulcsfontosságú, hogy a fejlődés 

biztosítása érdekében időben meg lehessen teremteni az összeköttetést a másodlagos hálózatok 

és a transzeurópai hálózatok között.  

 A közlekedési hálózatok EU-ra kiterjedő dimenziója mellett a hálózatok 

interkontinentális dimenzióját is figyelembe kell venni. Az EU interkontinentális 

elérhetőségének jelenlegi szerkezeteit egyrészt a közlekedési hálózatok és csomópontok 

(kikötők, repülőterek) színvonalában mutatkozó regionális különbségek jellemzik, másrészt a 

légitársaságok és szállítási vállalatok azon politikája, amely általában gazdasági okok miatt az 

EU mag-területén található bizonyos interkontinentális csomópontokat részesíti előnyben. A 

régióknak az interkontinentális hálózatokba történő integrálását emiatt mindezideig nem sikerült 

területi szempontból egyensúlyba hozni. Azonban ez nemcsak abból ered, hogy az 

interkontinentális közlekedés csomópontjai egyenetlenül oszlanak el, hanem abból is, hogy a 

különbözó csomópontokban változó a szolgáltatások színvonala. A kiegyensúlyozott fejlődés 

elérése érdekében tehát fontos, hogy csökkenjenek a különbségek mind a közlekedési 

infrastruktúrában, mind pedig a szolgáltatások színvonalában és a kapcsolódó költségekben, 

ugyanis a magánszektor egyre fontosabb szerepet fog játszani az interkontinentális közlekedés 

terén a különböző szintű szolgáltatásokat nyújtó csomópontok és hálózatok kialakításában. 

 Valamennyi régió érdekeit szolgálná, ha egyensúly alakulna ki a légiközlekedésben, 

valamint egy nagy tengeri kikötőkből álló európai hálózat jönne létre, beleértve kikötők 

regionális alrendszereit is. Ez egyaránt hasznos lenne az EU mag-területén lévő csomópontok 
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számára, amelyekre bizonyos esetekben növekvő teher nehezedik és a periférikus területek 

számára is, amelyek gazdasági potenciálja további támogatást igényel. Amennyiben meg akarjuk 

valósítani a fenntartható közlekedési rendszerre irányuló célkitűzést, akkor az is nagyon fontos, 

hogy az interkontinentális csomópontok és háttérterületeik között is elősegítsük összeköttetések 

kiépítését vasúti és belvizi közlekedés segítségével. Az EU valamennyi régiója hatékony 

integrációjának elérésére irányuló céllal kapcsolatosan jelentős segítséget nyújthatnak a 

transznacionális területfejlesztési perspektívák a tengeri kikötők és repülőterek 

infrastruktúrájának kiépítésében. 

 A távközlési hálózatok fontos szerepet játszhatnak azon hátrányok kompenzálásában, 

amelyeket a távolság és a gyér népsűrüség okoz a periférikus területeken. A relatíve kis piaci 

volumenek az olyan területeken, ahol alacsony a népsűrüség és ennek megfelelően magasak a 

távközlési infrastruktúra beruházási költségei, alacsonyabb műszaki színvonalat és magasabb 

tarifákat eredményezhetnek, és ezek versenyhátrányt idéznek elő. Számos szférában (távmunka, 

távoktató tanfolyamok, távgyógyítás, stb.) a regionális fejlődés kulcsfontosságú tényezője, hogy 

magas színvonalú szolgáltatásokat lehessen nyújtani elfogadható áron. Mindazonáltal a modern 

technológiák alkalmazása nem csupán a fejlett infrastruktúra, berendezések és szolgáltatások 

meglétén és megfizethető árán, hanem az egyes régiók fejlettségén is múlik. Ezért a 

beruházásösztönzés érdekében különös figyelmet kell fordítani azokra az intézkedésekre, 

amelyek stimulálják a keresletet, az alkalmazással összefüggő tudás fejlesztését és a lehetőségek 

tudatosításának elősegítését.  Valamennyi infrastrukturális beruházás szükséges előfeltétele, 

hogy időben megvizsgáljuk az előrelátható területi hatásokat, és részletekbe menően 

összehangoljuk a közösségi, országos és regionális vagy helyi intézkedések. 

 A másodlagos közlekedési hálózatok és a Transzeurópai Hálózatokkal létesített 

kapcsolataik megerősítése, beleértve a hatékony regionális tömegközlekedési rendszerek 

kiépítését. Az EU területileg kiegyensúlyozottabb interkontinentális közlekedési elérhetőségének 

elősegítése a tengeri kikötők és repülőterek megfelelő elosztásával (globális “kapuk”), 

szolgáltatási színvonaluk növelése és a háttérterületeikkel való összeköttetések javítása. A 

periférikus és ultra-periférikus régiók közlekedési kapcsolatainak javítása mind az EU-n belül, 

mind a környező harmadik országokkal, figyelembe véve a légi közlekedést és a kapcsolódó 

infrastrukturális létesítmények további fejlesztését. A távközlési létesítményekhez való 

hozzáférés és azok felhasználásának javítása és tarifák kialakítása az nyújtott “alapellátásoknak” 

megfelelően a gyéren lakott területeken. A közlekedési politikák közötti együttműködés javítása 

az EU szintjén, országos és regionális szinten. Területi hatásvizsgálat bevezetése a nagy 

infrastrukturális projektek területi felmérésének eszközeként (föleg a közlekedési szektorban). 
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 A személy- és áruszállítás jelenlegi növekedése (különös tekintettel a közúti és légi 

szállításra) egyre károsabb hatást gyakorol a környezetre és a közlekedési rendszerek 

hatékonyságára. Ezeket a rendszereket olyan területfejlesztési poltikával lehet tehermentesíteni, 

amely a foglalkoztatás és a lakosság telepítésére és ezáltal a mobilitási kívánalmakra és a 

közlekedési mód kiválasztására helyezi a súlyt. A meglévő infrastruktúrát úgy lehet 

hatékonyabban kihasználni, ha megerősödnek a környezetbarát közlekedési rendszerek, és 

intermodális közlekedési láncok épülnek ki. Azonban ezt a célt úgy kell megvalósítani, hogy az 

ne legyen negatív hatással sem az EU egésze, sem régiói versenyképességére. A közlekedés 

integrációja és a területfelhasználás részletes megtervezése különösen a nagy városi régiókban 

lehet hatékony, ahol számottevően csökkenthető lenne a lakosság személyautó függősége. Olyan 

politikára van szükség, amely a tömegközlekedés használatát részesíti előnyben a 

nagyvárosokban, azok háttérterületein és a sűrün lakott régiókban. 

 Az EU mag-területén és egyéb sűrün lakott területeken a nagy közlekedési folyosók és 

bizonyos tengerpartok mentén a közlekedés – főleg a közúti közlekedés – olyan méreteket öltött, 

hogy sürgős intézkedéseket kell hozni a kapcsolódó elérhetőségi problémák és környezeti 

hatások enyhítésére. Következésképpen fokozatosan olyan intézkedéseket kell foganatosítani, 

amelyek a környezeti szepontból elfogadhatóbb közlekedési módokat erősítik. Ezek közé 

tartozik - például - az útdíjak kivetése vagy a külső költségek belső kőltséggé alakítása, amelyet 

megfelelő telepítési politikával kell ötvözni. Az intézkedések kiválasztását a helyi feltételeknek 

kell meghatározniuk. Azonban a közúti személy-és teherszállítás egyaránt megőrzi nagy 

jelentőségét, különösen a periférikus és ritkán lakott régiók összekapcsolása tekintetében. 

 A fokozottan környezetbarát szállítási módok erősítése intermodális megközelítést és a 

közlekedési infrastruktúra összehangolt irányítását igényli. Hatékonyabb és fenntarthatóbb 

használatukhoz növekvő mértékben kell a vasúti közlekedésre építeni, az áruszállítás terén pedig 

a viziutakra (tengeri, tengerparti és belvizi szállítás). Ezen hálózatok hatékonyságának növelése 

mellett megfelelő intermodális kapcsolatok, azaz egy egész területre kiterjedő átrakodó helyek 

(kikötők és repülőterek) kiépítésére is szükség van. A vasúti szállítás potenciálját csak jelentős 

modernizálással lehet teljesen kiaknázni. Ez mind az egyes rendszerek összekapcsolási 

lehetőségének (interoperabilitás) megteremtésére, mind a logisztika javítására vonatkozik. 

Európa sűrübben lakott térségeiben a nagysebességű vasútvonalak - 800 kilométeres távolságig - 

felválthatják a légi szállítást. Gyéren lakott periférikus térségekben, különösen elszigetelt 

helyzetű területeken, a regionális légi szállításnak kell prioritást adni, beleértve a rövid távú 

forgalmat is. Általában külön megoldásokat kell keresni a kedvezőtlenebb adottságú terüketekre. 
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 A kikötőkért, repülőterekért, vasúti közlekedési és főútvonalakért felelős hatóságoknak és 

a különböző hálózatok üzemeltetőinek integrált intermodális stratégiák segítségével kell 

összehangolni politikájukat és tevékenységüket. Fel kell tárni a közlekedési rendszerek közötti 

esetleges szinergikus hatásokat. A meglévő infrastruktúrák közös használata is megoldást 

jelenthet arra, hogy – amennyire lehet - elkerüljük a többlet kapacitást. Például két szomszédos 

kikötő közösen vehetné igénybe a vasútat, vagy egy repülőtér a határon túli háttérterületeket is 

kiszolgálhatná. 

 Egy másik fontos szempont a országos, regionális és helyi közlekedési politikák közötti 

együttműködés. Lényeges, hogy a hálózatok között különböző szinteken hatékony 

összeköttetések legyenek. A regionális kezdeményezések hozzásegíthetik a országos 

intézményeket és a hálózatüzemeltetőket a kapacitások hatákonyabb kihasználásához, illetve a 

jobb tervezéshez, amely a helyi igényeket is figyelembe veszi. A távközlési, információs és 

kommunikációs technológiák a regionális integráció fontos kiegészítő eszközei. 

Következésképpen nem tekinthetők a közlekedés fejlesztését felváltó eszközökként. Kiemelt 

hangsúlyt kell kapnia a közlekedési és távközlési döntéshozók közötti egyeztetésnek. Szorosabb 

koordinációra van szükség a regionális tervezés és a közlekedéstervezés között is. 

 A területfejlesztési politika és a területfelhasználás tervezésének jobb koordinálása a 

közlekedési és távközlési tervezéssel. A tömegközlekedési szolgáltatások javítása és egy 

minimális szintű szolgáltatás nyújtása a kis- és középméretű városokban. A nagy közlekedési 

nyomásnak kitett területeket érintő negatív hatások csökkentése a környezettel összeegyeztethető 

közlekedési eszközök erősítése, útdíj kivetése és a külső költségek belső költségekké alakítása 

útján. Az intermodális teherszállítási csomópontok összekapcsolásának elősegítése, különös 

tekintettel az európai folyosókon történő szállításra és azon belül a tengeri és belvizi hajózásra. 

Összehangolt és integrált infrastruktúra-tervezés és irányítás az eredménytelen beruházások 

elkerülése céljából (például a közlekedési infrastruktúra felesleges párhuzamos fejlesztése) és a 

meglévő közlekedési infrastruktúra leghatékonyabb kihasználása. 

 A tudáshoz való hozzáférés épp olyan fontos az EU versenyképessége szempontjából, 

mint az infrastruktúrához való hozzájutás. A regionálisan egymástól függő munkaerő-piacok, a 

termelés és szolgáltatások telepítése dinamikus innovációs rendszereket, eredményes 

technológiaátadást és olyan intézményeket tesz szükségessé, amelyek alkalmasak a munkaerő 

képzésére. Az elmúlt évtizedben tapasztalt előrehaladás ellenére - amely megfelelő légkört 

teremtett az új technológiákhoz, valamint jobb képzési lehetőségeket és szaktudást biztosított - a 

tudáshoz való hozzáférés és az innovációs kapacitás még mindig területileg egyenlőtlenül oszlik 

el. A lakosságot is jobban kell tájékoztatni a kínált lehetőségekről. A kormányoknak (minden 
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szinten) biztosítaniuk kell, hogy jobb legyen a kapcsolat az oktatás és kutatás, valamint a 

regionális gazdasági szerkezetek igényei között. Azt is biztosítaniuk kell, hogy az oktatás szintje 

általánosan emelkedjen. 

 A jövőbeni gazdasági fejlődés várhatóan hangsúlyt helyez a nem anyagi jellegű 

szolgáltatások cseréjére. Az állások betöltéséhez egyre magasabb kvalifikációra van szükség. A 

termelékenység emelkedése és a foglalkoztatottság növekedése mindinkább függ az új és 

magasabb színvonalú termékek és folyamatok további térnyerésétől. Azok a cégek, amelyek 

képesek az innovációt új típusú szervezettel és magasabban képzett munkaerővel elegyíteni, 

hosszútávon jobb pozíciót tudnak maguknak kivívni a piacon.  

 Ebben a tekintetben rendkívüli fontosságú, hogy a kellő mértékben rendelkezésre álló 

magas színvonalú szakképzéshez és a kutatóközpontokhoz hozzá lehessen férni. Ahhoz, hogy a 

kevésbé fejlett területeken működú cégek és a kutató- és továbbképző intézmények között 

közvetlen kapcsolat jöjjön létre, elengedhetetlen, hogy magasan kvalifikált és jól képzett 

közvetítők ki tudják alakítani ezt a kapcsolatot. Hasznos lenne, ha olyan műszaki szolgáltató 

központok jönnének létre, ahol a helyi cégek bemutathatnák és kipróbálhatnák az innovációkat. 

Ezenfelül az egymás kiegészítésére alkalmas szaktudás kifejlesztése érdekében javítani kell 

egyrészről a kommunikációs vállalatok, másrészről a technológia-központok, egyetemek, 

vezetési szaktanácsadók, stb. közötti kapcsolattartást. 

 Egy régió gazdasági vonzereje a képzés színvonalán és a munkaerő szakképzettségi 

szintjén is múlik. Az elmúlt években a kevésbé fejlett területeken nagy előrelépés történt ezen a 

téren, különösen az írástudatlanség elleni harc tekintetében. Ezeket az erőfeszítéseket folytatni 

kell. Továbbá azt is biztosítani kell, hogy a helyi vállalatok képesek legyenek alkalmazni, és 

képzettségüknek megfelelően megfizetni, s ezáltal a régióban tartani a munkaerőt. 

 Az információs és a kommunikációs technológia segíthet abban, hogy az innovációhoz és 

a tudáshoz való hozzáférés terén mutatkozó hiányosságok csökkenjenek, és ezáltal 

előmozdíthatja, hogy vállalatok telepedjenek le a vidéki területeken. Ez beruházási ösztönzőként 

hat azokban a régiókban, ahol általában alacsonyabbak a telepítési költségek. Az EU területének 

policentrikus fejlesztése is támogathatja ezt a politikát. 

 Az új információs technológiáknak az összes régióba való eljuttatása azzal is együtt jár, 

hogy hasonlóan magas színvonalú alapellátást lehet nyújtani, és megfelelő díjszabási politikát 

elfogadni. Az északi országok tapasztalata azt mutatja, hogy az alacsony népsűrüség nem 

legyőzhetetlen akadálya a magas színvonalú távközlési szolgáltatások nyújtásának és széleskörű 

használatának. A szabályozási intézkedések mellett a tudás iránti kereslet ösztönzésére irányuló 

startégiák is az információs és kommunikációs technológiák működését és használatát segítik 
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elő. Ezek között szerepelnek például a figyelemfelkető kampányok és a jobb képzési 

lehetőségek. 

 A tudással összefüggő politikák - mint például az innováció, az oktatás, a szakmai 

továbbképzés és a továbbképzés elősegítése, kutatás és technológiafejlesztés - széleskörű 

integrációja a területfejlesztési politikákba, különösen a távoleső és sűrün lakott területeken. A 

tudáshoz tartozó infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása egész Európában, a fenntartható 

gazdasági fejlődés motorjaként figyelembe véve a modern kis-és középvállakozások társadalmi-

gazdasági potenciálját. A vállalatok közötti hálózatépítés (networking) előmozdítása és az 

innovációk gyors elterjesztése, különösen az olyan regionális intézményeken keresztül, amelyek 

képesek az újítások elősegítésére. Innovációs központok létrehozásának támogatása, illetve a 

felsőoktatási és az alkalmazott kutatás-fejlesztési szervek, valamint a magánszektor közötti 

együttműködés előmozdítása, különösen a gazdaságilag gyenge területeken. Intézkedés-

csomagok kidolgozása, amelyek élénkítőleg hatnak az információs és kommunikációs 

technológiák jobb regionális elérhetőségének és használatának javítása iránti igényre és a 

kínálatra. 

 Az Európai Bizottságnak az Európai Közösség biológiai sokféleségről szóló közleménye, 

amelyet a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek juttatott el, megállapítja, hogy a 

területfejlesztés fontos szerepet játszhat a biológiai sokféleség megőrzésében és fenntartható 

használatában helyi és regionális szinten. Az EU természeti és kulturális öröksége állandóan 

különböző veszélyeknek van kitéve. Bár néha indokoltak a szigorú védelmi intézkedések, 

gyakran azonban ésszerűbb a veszélyeztetett területek védelmét és kezelését nagyobb területek 

területfejlesztési stratégiáiba beépíteni. 

 Európa kulturális öröksége – a vidéki területek kultúrtájaitól a történelmi 

városközpontokig – az európai identitást fejezi ki, és az egész világra nézve nagy jelentősséggel 

bír. Ugyanakkor számtalan ember mindennapi környezetének is részét képezi, és életük 

minőségét gazdagítja. A szigorú intézkedések, mint például azok, amelyek bizonyos területek és 

műemlékek építészeti védelmét célozzák, a teljes örökségnek csak egy kis részét ölelik föl. 

Nagyobb részük kreatív megközelítést igényel annak érdekében, hogy jónéhány területen meg 

lehessen fordítani azt az uralkodó tendenciát, amely az elhanyagolást, romlást és pusztulást 

jelenti, és hogy a kulturális örökséget, beleértve a mai kor vívmányait is, át lehessen adni a 

következő generációknak. Fontos, hogy a kulturális élet az EU egészére kiterjedjen, amelyet 

főként a kulturális létesítmények létrehozásának támogatásával, a közterületek színvonalának 

emelésével és az emlékhelyek megújításával lehet elérni. A kulturális fejlődés ebben a 

tekintetben a társadalmi és területi egyensúlyteremtés szerepét töltheti be. 
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 A természeti és kulturális örökség egyben gazdasági tényező is, amely egyre fontosabbá 

válik a regionális fejlesztés számára. Az élet minősége a városokban, háttérterületeiken és a 

vidéki területeken egyre jelentősebb szerepet játszik az új vállalatok azirányú döntésében, hogy 

hol telepedjenek le. A természeti és kulturális nevezetességek az idegenforgalom fejlesztésének 

is alapvető előfeltételtei. 

 A természeti erőforrások fejlesztése a környezetgazdálkodás (levegő, víz, talaj) és 

bizonyos területek célzott védelme (védett területek, környezetileg érzékeny területek) keretén 

belül megy végbe az EU-ban. Az utóbbi tíz évben megnőtt a védett területek aránya az EU-ban, 

bár a legtöbb terület védett “sziget” marad. Igen sokat igérő az a megközelítés, amely célul tűzi 

ki a védett területeknek az egész Közösségre kiterjedő hálózata kialakítását -“Natura 2000”. Ez a 

célkitűzés szerepel a Habitat Direktívában és egyéb környezeti direktívákban is, és még a korai 

szakaszban harmonizálni kell a regionális területfejlesztési politikával. A hálózatba tartozó 

területekre vonatkozóan összehangolt védelmi intézkedéseket kell kidolgozni, és hozzáigazítani 

a területfejlesztési perspektívákhoz. Egy ökológiai hálózat és a Natura 2000 program értékes 

élőhelyek védelmét is biztosíthatja, és fejlesztheti azokat. Szerepet kapnak ebben a védett 

területek közötti összeköttetések és folyosók, mint például a sövények, amelyek a növények és 

vadállatok vándorlását és genetikai cseréjét segíthetik. Ezenkívül egy tágabb területfelhasználási 

politika olyan körülményeket teremthetne, amelyek között a védett területek nem elszigetelten 

fejlődhetnének, beleértve - ha szükséges – pufferzónák kijelölését is. 

 A védett területek mellett vannak más fajta környezetileg érzékeny területek is, amelyek 

nagy biológiai változatosságot képviselnek - például a hegyvidéki területek, vadvizek, 

tengerparti övezetek és szigetek. Mivel egyre ritkábban lehet ilyen nagymértékben érintetlen 

élőhelyeket találni, ökológiailag értékes magjaikat is védelem alá kell helyezni. Azonban a 

védelem önmagában nem elegendő ezeknek a területeknek a megőrzésére. E területek kevésbé 

érzékeny részeit olyan gazdasági célokra kell felhasználni, amelyek összhangban vannak 

ökológiai funkcióival. Ugyanakkor ebben a tevékenységben új fejlesztési lehetőségek rejlenek a 

régiók számára, például a környezetbarát idegenforgalom területén. 

 A természeti erőforrások megőrzése és fejlesztése megfelelő integrált fejlesztési 

stratégiákat és tervezési koncepciókat és környezetgazdálkodási formákat kíván. Ez biztosítja, 

hogy a természetvédelem és az emberek életfeltételeinek javítása egyaránt figyelembe vételre 

kerül. A területi és környezeti hatásvizsgálat szolgáltathatja az ehhez szükséges információkat. A 

kiegyensúlyozott megoldások keresése során az érintett lakosságot is széleskörűen be kell vonni. 

A Balti-tenger térségére vonatkozó területfejlesztési ajánlások a nemzetközi együttműködés 

rendkívül igéretes példái ezen a területen. 
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 A fentiek mellett új megközelítéseket kell alkalmazni a természetvédelem és a 

területfejlesztés harmonizálására is. A természeti örökség védett területeinek védelme és más 

ökológiailag értékes területek megőrzése fontos szolgálatot jelent az egész társadalom számára. 

Nem szabad, hogy a védelemre vonatkozó rendelkezések és a fejlesztési korlátozások negatív 

hatással legyenek a lakosság életkörülményeire. Ehelyett az ökológiai erőforrások költségét 

kellene gazdasági szempontok alapján megállapítani, például megfelelő pénzügyi megoldások 

alkalmazása révén. Az ily módon keletkezett bevételek segítségével minden régió előtt új 

fejlesztési lehetőségek nyílnának, ugyanakkor természeti örökségüket is megőrizhetnék. 

 Az úgynevezett “üvegház hatás”, azaz a földi légkör felmelegedéséhez hozzájáruló gázok 

koncentrációja nagy kihívást jelent a környezetvédelem számára. Az éghajlatváltozás okozói 

elsősorban a nagy mennyiségű fosszilis tüzelőanyag elégetése az energia és közlekedési 

ágazatban, az erdők pusztulása, a mezőgazdaság belterjessé válása, valamint CFC-k és halonok 

keletkezése. Ennek ellensúlyozására szigorúan eleget kell tenni azoknak a kötelezettségeknek, 

amelyeket az EU Kiotóban vállalt a szén-dioxid kibocsátások csökkentésére vonatkozóan. A 

területfejlesztési politika jelentősen hozzájárulhat a klíma védelméhez azáltal, hogy 

forgalomcsökkentő települési szerkezetekkel és helyekkel növeli az energiatakarékosságot, 

illetve hogy fokozott mértékben használ széndioxid-mentes, megújuló energiaforrásokat. Az 

európai erdők, amelyek “zöld tüdőként” működnek, rendkívül fontosak a fenntartható fejlődés 

számára. Ez ugyancsak együtt jár Európában az erdő erőforrásainak optimális hasznosításával. 

Ebben a tekintetben teljes prioritást kell adni a fenntartható erdőgazdálkodásnak. 

 A talajpusztulás egy másik komoly környezeti probléma az EU-ban. Az emberi használat 

típusa, mértéke és intenzitása a szerkezet és funkció helyrehozhatatlan károsodásával fenyegeti a 

talajok nagy részét mint az élet alapfeltételét. Jelentős kockázati tényezők a következők: a 

földhasználat által okozott talajerózió, az árvizek, erdőkár, talajvízszennyeződés, a szennyeződés 

koncentrációja, valamint az intenziv mezőgazdasági használat és a zöldterületeknek letelepedési 

célokra történő kijelölése. Ezért a természeti erőforrások és a talaj funkcióinak megőrzése 

érdekében hatékony földvédelemre van szükség. A talajvédelemnek azt is biztosítania kell, hogy 

a földhasználatból, erózióból és talajpusztulásból eredő talajtömörödés csökkenjen, valamint 

kűzdenie kell a potenciális szennyeződések ellen vagy a zöldterületeknek települési célokra 

történő túlzott nértékű felhasználása ellen. A védett és veszélyeztetett területeket a városi és 

vidéki területek alkotóelemeként kell kezelni. A megfelelő kormányzati és közigazgatási szintű 

területtervezésnek döntő szerepe lehet ebben, illetve az emberek és az erőforrások természeti 

katasztrófákkal szembeni védelmében. A területi fejlesztéssel kapcsolatos döntéseknek fontolóra 

kell venniük az olyan potenciális kockázatokat, mint az árviz, tűz, földrengés, földcsuszamlás, 
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erózió, sárcsuszamlás, lavina és kiszáradt övezetek terjeszkedése. A veszélyek kezelése során 

különösen fontos a regionális és transznacionális dimenziók figyelembe vétele.  

 Az európai ökológiai hálózatok folytonos fejlesztése a Natura 2000 elnevezésű program 

javaslatának megfelelően, beleértve a regionális, országos, transznacionális és az egész EU-ra 

kiterjedő jelentőségű természeti helyek és védett területek között szükséges összeköttetések 

létesítését. A biológiai sokféleség szempontjainak integrálása az ágazati politikákba 

(mezőgazdaság, regionális politikák, közlekedés, halászat, stb.) a Közösség Biológiai Sokféleség 

Stratégiájának megfelelően. Integrált területfejlesztési stratégiák kidolgozása a védett területekre, 

a környezetileg érzékeny területekre és a nagy biológiai sokféleséget mutató területekre, mint 

például a tengerparti övezetek, hegyvidéki területek és vadvizek, amelyek a területi és környezeti 

hatásvizsgálatok alapján és az érintett partnerek bevonásával tartják egyensúlyban a védelmet és 

a fejlesztést. A gazdasági eszközök szélesebb körű igénybevétele a védett és környezetileg 

érzékeny területek ökológiai fontosságának felismeréséhez. Az energiatakerékosság, a 

forgalomcsökkentő települési szerkezetek, az integrált erőforrás tervezés és az energiaforrások 

fokozott hasznnosítának elősegítése a szén-dioxid kibocsátások csökkentése érdekében. A talaj 

védelme - amely az emberi élet, a növény- és állatvilág létének alapját képezi - az erózió, a 

talajpusztulás és a zöldterületek túlzott felhasználásának csökkentése révén. Regionális és 

transznacionális szintű stratégiák kidolgozása a katasztrófának kitett területek 

kockázatkezelésére. 

 A víz a természet, a mezőgazdaság, a háztartások, az ipar, az üdülés, az energiatermelés 

és a közlekedés fontos erőforrása. Az EU-ban gyakran természetesnek veszik azt, hogy a víz 

mindig rendelkezésre áll. A vízellátás biztosításával kapcsolatos nehézségek azonban 

valószínüleg nemcsak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is növekedni fognak a jövőben. 

A folyamatos szennyezés, a túlhasználat és a rossz gazdálkodás következtében leromlott a 

vízkészletek minősége, bár a probléma különböző mértékben jelentkezik az EU egyes régióiban. 

Mivel a víz nem vesz tudomást határokról, a problémák gyakran transznacionális jellegűek. 

Emiatt közigazgatási határokon átnyúló együttműködésre van szükség a vízkészletgazdálkodás 

(például nagy folyóvölgyekben), illetve az árviz- és aszályvédelem, talajvíz- és vadvízvédelem 

terén. Mára szükségéssé vált a vízvédelmi politika és a vízkészletgazdálkodás. A felszini vizekre 

és a talajvízre vonatkozó politikákat össze kell kapcsolni a területfejlesztési politikával. A 

szennyvíz csökkentésére, a túlhasználatra és a vízkészletek szennyezettségére irányuló megelőző 

intézkedéseket előnyben kell részesíteni az üzemen kívüli tisztítással, az úgynevezett a “cső 

vége” technológiákkal szemben. Az összehangolt területi és területfelhasználási tervezés döntően 

hozzájárulhat a vízminőség javításához. Ezért kell a nagy vízkivétellel kapcsolatos projektek 
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hatását területi és környezeti hatásvizsgálatokkal mérni. A határokon átnyúló és országok közötti 

fejlesztési stratégiák képezik a jobb vízkészletgazdálkodás alapját. 

  A víz egyben veszélyt is rejthet magában. A területfejlesztés – különösen 

transznacionális szinten – lényeges szerepet tölthet be az emberek védelmében és az árvízveszély 

csökkentésében. Az árvízvédelmi intézkedéseket természetvédelmi vagy helyreállítási 

intézkedésekkel lehet ötvözni. Az INTERREG II.C. program megjelölt néhány lehetséges 

megközelítést az árvízvédelemre vonatkozóan. 

 A víz iránti igény folyamatosan nő, főleg a háztartások, a mezőgazdaság és az 

idegenforgalom növekvő fogyasztása következtében. Különösen égető a probléma a mediterrán 

területeken. Az aszály lekűzdésére irányuló programoknak, mint például az INTERREG II.C. 

keretében kidolgozott speciális programok, célirányosabban kell törekedniük a vízigény 

korlátozására és a vízellátó rendszerek hatékonyságának növelésére. A magas vízigényű 

tevékenységeket illetően a területi tervezés már azzal is jelentős segítséget nyújt, ha a tervezési 

folyamaton belül meghatározza azokat a felhasználásokat, amelyek kevesebb vizet igényelnek. 

Ezeknek a problémáknak a megoldásához a társadalom széleskörű bevonására van szükség, mert 

a vízkészletek fenntartható felhasználását csak úgy lehet biztosítani, ha lakosság megfelelő 

tájékoztatást kap. 

 A vízelvezetési projektek és a talajvíz túlhasználata is negatív hatást gyakorol a 

környezetileg érzékeny területekre. Nagy kiterjedésű vizes élőhelyek pusztultak el, és néhány 

vadvíz teljesen megsemmisült. A vadvízek értékes erőforrást jelentenek biológiai értéküket, 

természetes tisztító és szabályzó funkciójukat tekintve. Megőrzésük és helyreállításuk elsődleges 

prioritást élvez.  

 A tengerben található szervetlen és szerves vegyületek és túlhasználatuk veszélyezteti a 

tengeri ökorendszert, és az egész környezet minőségi romlásához vezet. A vízellátás és a 

vízigény közötti egyensúly javítása, különösen az aszálynak kitett területeken. Gazdasági 

vízgazdálkodási eszközök kifejlesztése és alkalmazása, beleértve a víztakarékos mezőgazdasági 

módszerek és öntözési technológiák elősegítését a vízhiánnyal kűzdő területeken. Országok és 

régiók közötti együttműködés elősegítése, hogy integrált stratégiákat lehessen alkalmazni a 

vízkészletekkel való gazdálkodásra, beleértve a nagyobb felszín alatti vízkészleteket az 

aszálynak és árvíznek kitett területeken, különösen a tengerparti övezetekben. A túlzott 

vízkivétel és a betorkolások elvezetése által veszélyeztetett vadvizek megőrzése és helyreállítása. 

Összehangolt tengeri gazdálkodás, különös tekintettel a veszélyeztetett tengeri ökorendszerek 

védelmére és helyreállítására. A regionális felelősségvállalás megerősítése a vízkészlet-
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gazdálkodás terén. Környezeti és területi hatásvizsgálatok alkalmazása minden nagy 

vízgazdálkodási projektre. 

 A kultúrtájak eredetiségükkel hozzájárulnak a helyi és regionális identitáshoz, valamint 

az emberiség és a természet történetét és kölcsönhatását tükrözik. Például mint idegenforgalmi 

látványosságok is jelentős értéket képviselnek. Nagyon fontos ezen kultúrtájak megőrzése, de ez 

nem teheti lehetetlenné, vagy nem akadályozhatja túlzott mértékben a gazdasági hasznosítást. 

Bizonyos esetekben a kiemelt nevezetességek célzott védelmére van szükség. Más esetekben 

teljes tájakat kell védeni, illetve helyreállítani. Gyakran a mezőgazdasági művelés módja a 

legfontosabb szempont a kultúrtájak pusztulásának megakadályozásában. 

 Sok európai kultúrtáj közös vonása, hogy állandó fejlődésben van. Ez azonban még 

egyhangúbbá teheti a tájakat, és a biológiai sokféleség szűküléséhez vezethet. A tájak egy kis 

csoportját mint a történelmi kultúrtájak egyedülálló példáit védelem alá kell helyezni: például az 

Atlanti-óceán partján fekvő “Bocage” szántóföldi tájakat. Az olyan elemek is védelmi 

intézkedéseket igényelnek, amelyek különösen a régebbi tájakra jellemzőek, mint például a 

összefüggő mezők régi rendszerei, amelyek történelmi nevezetességek bölcsői voltak. Hasonlóan 

nagy értéket képviselnek, és védelem alá kell helyezni a különböző országokat átszelő történelmi 

utakat, mint például a Santiago del Compostellába vezetó zarándokút vagy az olaszországi “Via 

Francigena”. 

 Sok esetben a kreatív továbbfejlesztés vagy a tájak helyreállítása fontosabb, mint az adott 

helyzet megőrzése. Manapság gyakran nem hangolják össze a tájakat érintő intézkedéseket. Az 

intézkedések eredményei ezért elég véletlenszerűek, és gyakran csupán az egyes résztvevők 

eltérő érdekeit tükrözik. Az új kereskedelmi központok és lakótelepek sokszor esztétikai és 

környezeti szempontok figyelembe vétele nélkül épülnek. Néhány esetben a 

nyersanyagkitermelés miatt teljes tájak mennek tönkre. Következésképpen Európa számos 

területére kreatív tájpolitikát kell kidolgozni, amelyet az egyedi szempontok figyelembe 

vételével kell alkalmazni. A tájpolitikának az új építkezésekre kimunkált integrált 

megközelítésre kell alapulnia, és hozzá kell járulnia vonzó tájak megteremtéséhez vagy 

helyreállításához. 

 Bizonyos esetekben az emberi beavatkozás hiánya miatt is tönkremehet a vidék. Ez főleg 

olyan helyeken fordul elő, ahol felhagynak a hagyományos foldhasználati módszerekkel. A 

földgazdálkodás elhanyagolása a veszélyeztetett területeken - a hegyvidéki vagy tengerparti 

területeken - különösen súlyos következményekkel járhat, például amikor az a talajerózió 

növekedését eredményezi. Azokon a területeken, ahol még nem nagyon meghatározóak az 

emberi tevékenységek, az emberi beavatkozás csökkentése a természet újjáéledését is lehetővé 
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teheti. A hagyományos földhasználat előmozdítása, az idegenforgalom fejlesztése és az 

erdőfelújítás például a teljesen parlagon hagyott föld alternatíváját nyújthatja. 

 A történelmi, esztétikai és ökológiai szempontból különösen fontos kultúrtájak 

megőrzése és kreatív fejlesztése. A kultúrtájak értékének növelése az integrált területfejlesztési 

stratégiák keretén belül. A tájakra hatást gyakorló fejlesztési intézkedések jobb koordinálása. Az 

emberi beavatkozástól sújtott tájak kreatív helyreállítása, beleértve az újbóli megművelésre 

vonatkozó intézkedéseket. 

 Számos európai városban sok olyan rendkívül jelentős kulturális terület található, amely 

gyakran lassú, de folyamatos romlásnak van kitéve. Annak ellenére, hogy számottevő befektetés 

irányult ezen területek megőrzésére és helyreállítására, nem sikerült megállítani ezt a tendenciát. 

Ahhoz, hogy el lehessen kerülni a helyrehozhatatlan károkat, védelemre irányuló programokat 

kell beindítani. Az 1995-ös Granadai Egyezmény aláíró államai egy olyan megközelítés mellett 

kötelezték el magukat, amely biztosítja az építészeti örökség védelmét és megőrzését, de 

amelynek egyúttal a modern társadalom igényeit is figyelembe kell vennie. A kulturális 

örökségek különösen a környezeti szennyezésre, illetve a természeti és emberi tényezők által 

előidézett kockázati tényezőkre érzékenyek. Még mindig nem tudunk eleget a különböző 

kockázati tényezőkről, s ezért a kockázatértékelés átfogó koncepciójára alapuló összetett 

módszerek kidolgozására van szükség.  

 Európa kulturális öröksége nem csupán az egyes műemlékekből és régészeti emlékekból 

áll. Az európai városok lakóinak különböző életstílusait a kulturális örökség részeként, a maguk 

teljességében kell szemlélni. Számos európai nagyvárost a kommercializálódás és a kulturális 

uniformizálódás veszélye fenyegeti, amely tönkreteszi egyéni arculatukat és identitásukat. Ezek 

közé tartoznak például az ingatlan spekuláció, infrastrukturális projektek, amelyek 

túlméretezettek a környezethez képest vagy a tömegturizmus meggondolatlan kiszolgálása. Ezek 

a tényezők gyakran együttesen a városok szerkezetének és társadalmi életének súlyos 

károsodásához vezetnek, és közrejátszanak abban, hogy mobil beruházások számára csökken a 

városok vonzereje mint potenciális telephely. A területfejlesztési stratégiák segíthetnek ezeknek 

a veszélyeknek a lekűzdésében. 

 A modern újító stílusú épületeket nem romboló befolyásként kell értékelni, hanem inkább 

a kulturális örökség gazdagításának lehetőségeként. Számos esetben azonban a legjobb építészeti 

alkotások is csak önmagukban jól sikerültek, és gyakran olyan csúnya építmények veszik körül 

azokat, amelyek rontják a városi környezet minőségét. Az épületeket és épületegyütteseket ritkán 

rendezik el a várostervezés modern jövőképének megfelelően, és ritkán építik be harmonikusan a 

városegyüttesbe. Hasonlóan a vidéki területekhez, a városkép itt is sokszor ötletszerű kialakítás 
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eredménye. Csak fokozatosan készülnek a városképek kreatív megtervezését szolgáló stratégiák. 

Pedig égető szükség van rájuk, főleg azokban a városokban, ahol az épületek minőségének 

romlása olyan méreteket öltött, hogy az emberek már nem akarnak ott élni vagy beruházást 

végezni.  

 Integrált startégia kialakítása a veszélyeztetett vagy pusztulófélben lévő kulturális 

örökség védelmére, beleértve a kockázati tényezők felmérésére és a kritikus helyzetek kezelésére 

vonatkozó eszközök kifejlesztését. A védelemre méltó városegyüttesek megőrzése és kreatív 

újratervezése. A kiemelkedő építészeti értéket képviselő modern épületek építésének elősegítése. 

Annak fokozott tudatosítása, hogy a város- és területfejlesztési politika hozzájárul a jövő 

generációk kulturális örökségéhez. 

 Az ETP alkalmazása Integrált területfejlesztés felé. A politika választási lehetőségeinek 

alkalmazása során a tagállamok kormányzati és közigazgatási szerveinek, illetve az EU 

szolgálatoknak kellő időben fontolóra kell venniük az ágazati és területi összeütközéseket és az 

időzítési nehézségeket, és meghatározni a helyes prioritásokat. Ez új típusú együttműködéseket 

kíván meg, amelyeknek az ETP alapelvei értelmében önkéntes alapon kell létrejönniük. A 

politika választási lehetőségeinek alkalmazása a szubszidiaritás elvére épül. Ennek 

következtében szoros együttműködésre van szükség egyrészt az ágazati politikákért felelős 

hatóságok között, másrészt ez előbbiek és a területfejlesztésért felelős hatóságok között a maguk 

szintjén (horizontális együttműködés); hasonlóan szoros együttműködés szükséges a közösségi 

szintű, illetve transznacionális, regionális és helyi szintű szereplők között. Az együttműködés az 

integrált területfejlesztési politika kulcsa, és hozzáadott értéket képvisel az elszigetelten működő 

ágazati politikákhoz képest.  

 Az EU-léptékű intergrált területfejlesztési politikának tehát úgy kell elegyítenie az egyes 

területekre vonatkozó fejlesztési politika választási lehetőségeit, hogy a nemzeti határok és 

egyéb közigazgatási akadályok a továbbiakban ne képezzék a fejlődés gátját. Az ETP 

szolgáltatja a keretet a politika választási lehetőségeinek integrált alkalmazásához. Alkalmazása 

nem egy hatóság, hanem területfejlesztési (területfelhasználási, regionális tervezési, 

várostervezési) és ágazati tervezési hatóságok széles körének felelőssége. 

 A politika választási lehetőségei eltérnek egymástól attól függően, hogy milyen földrajzi 

területre alkalmazzák azokat. Az ETP három területi együttműködési szintre tesz javaslatot: 

 közösségi szint, 

 országok közötti/országos szint, 

 regionális/helyi szint. 
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 Az EU szemszögéből a országok közötti együttműködési szint játssza a legfontosabb 

szerepet. A transznacionális stratégiák és programok segítenek a közösségi ágazati politikákat az 

EU különböző régióira alkalmazni. Továbbá segíthetnek összehangolni a közösségi politikákat a 

vonatkozó országos, regionális és helyi politákkal. 

 Az ETP politika választási lehetőségeinek esetleges csoportosításai közül néhány 

kulcsfontosságú szerepet játszik a kiegyensúlyozott és fenntartható területfejlődési politika 

megvalósítása szempontjából. Ezeket a mindenkori helyzet alapján helyi szinten kell 

meghatározni, melynek példái a következők: 

 A networking előmozdítása a városi területeken: minden városnak képesnek kell lennie arra, 

hogy hozzájáruljon az EU-n belül a munkanélküliség mérsékléséhez, a gazdasági növekedéshez 

és a társadalmi harmóniához. Ennek érdekében erőteljesebben ösztönözni kell a városi területek 

közötti stratégiai partnerséget és együttműködést. Ez regionális, határon átnyúló és országok 

közötti megközelítést igényel a városi networking tekintetében.  

 Jobb elérhetőség mint a policentrikus fejlődés előfeltétele: még ha nem is lehet az EU 

valamennyi régiója közötti azonos fokú elérhetőségét biztosítani, nagy fontosságúak a 

fenntarthatóság elvével összhangban végzett fejlesztések, különösen a periférikus területeken és 

a nagy közlekedési volumennel rendelkező, sűrün lakott területeken. 

 Euro-folyosók kiépítése: ezek a folyosók erősíthetik az EU területi kohézióját, és a 

területfejlesztés alapvető eszközeit képezik a városok közötti együttműködés tekintetében. Az 

euro-folyosók területi koncepciója kapcsolatot létesíthet az ágazati politikák között, mint például 

a közlekedés, az infrastruktúra, a gazdasági fejlődés, az urbanizáció és a környezet. Az euro-

folyosók fejlesztési perspektívájában világosan körvonalazni kell, mely területekre lehet 

koncentrálni a bővülő tevékenységeket, és mely területeket kell zöldterületként védeni. Az EU-

ban sok potenciális folyosó van. Néhány folyosó már ma is jól kiépült. Más régiókban viszont 

tovább kell fejleszteni e folyosókat, és a már meglévőkkel összekötni. Pótolni kell a fontos 

hiányzó kapcsolatokat, és másodlagos hálózatokat kell létesíteni. 

 Az EU külső határain elhelyezkedő városok és régiók megerősítése: a “kapu városok” 

kialakítására vonatkozó politikák, az európai folyosók multimodális infrastruktúrája, a távközlési 

létesítményekhez való egyenlő hozzáférés és az interkontinentális elérhetőség erősíthetné a külsó 

határokon fekvő régiók és városok szerepét. Ez egyaránt vonatkozik a bővítési folyamatra és 

szorosabb kapcsolatok kialakítására egyrészt észak felé tagállamokkal, másrészt a világ egyéb 

gazdasági régióival. 
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 A biológia sokféleség megőrzése és fejlesztése az EU régióiban: az európai ökológiai hálózat 

kiépítésének sikere a közösségi politikák közötti, területileg összehangolt megközelítésen és a 

ezeknek megfelelő országos intézkedéseken múlik. Sok vadon élő faj, különösen a madarak, 

évközben az EU egész területén élnek. Ezen hálózat elemei – mint például a vadvizek, országos 

parkok, szigetek, tengerparti területek, iszapos területek és néhány vidéki terület - közötti 

kapcsolatokat európai szinten kell meghatározni és koordinálni a helyi és regionális szintek aktív 

részvételével. 

 Az európai kulturális örökség fejlesztése: az európai identitás sokféleségének megőrzése a 

globalizáció során megkívánja a megőrzésre vonatkozó összehangolt stratégiáknak a gazdasági 

és regionális fejlesztési igényekkel való összekapcsolását. Meg kell határozni és ki kell dolgozni 

a területfejlesztési irányelveket és eszközöket mind az örökség területeire vagy azokra a 

területekre, amelyek elszórtan helyezkednek el Európában, de közös történelmi háttérrel 

rendelkeznek (például a kelta örökség, a történelmi zarándokutak, stb.), mind azokra a 

nemzetközi jelentőségű örökségekre, amelyek egy helyszínen koncentrálódnak (például Bruges 

vagy Velence városegyüttese). 

 A Tengerparti Övezetek Integrált Kezelésének szükségessége: a szaporodó ágazati 

konfliktusok, a demográfiai fejlemények és a tengerparti övezetekben érdekeltséggel rendelkező 

intézmények nagy száma miatt, ezek a területek fontos kihívást jelentenek az egész EU 

területfejlesztése számára. 

 Egyre egyértelműbbé válik, hogy a területpolitikai célok és választási lehetőségek 

alkalmazása tekintetében más megközelítésre van szükség azoknál a politikai területeknél, ahol 

határozott közösségi felelősség létezik. 

 Bár a közösségi szint nem rendelkezik területfejlesztési illetékességgel, biztosítani kell, hogy 

a különböző területileg fontos közösségi politikák ne legyenek összeütközésben egymással, vagy 

ne semmisítsék kölcsönösen meg egymást. 

 Az ETP keretdokumentumot azonban nem szabad más politikai területekre is előírni. 

Alkalmazása teljesen önkéntes. Ehhez mindenekelőtt a megfelelő döntéshozók és végrehajtó 

szervek közötti együttműködésére, konzultációra és megegyezésre van szükség közösségi, 

országos, regionális és helyi szinten. A területfejlesztési politika megközelítési módja hatékony 

alkalmazásának elengedhetetlen előfeltétele a széleskörű társadalmi támogatás. 

 Az ETP európai dokumentumként való alkalmazása elsősorban a közösségi és 

transznacionális szintre irányul. Az olyan kérdéseknek kell prioritást adni, amelyeket egy vagy 

két tagállam nem képes megfelelően elintézni, hanem megoldásuk több ország együttműködését 
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kívánja meg. A területfejlesztési politika sikere tehát sokkal jobban függ a helyi és a regionális 

szintekkel való együttműködésen, mint más politikai területeknél. Ezen a szinten a 

transznacionális vagy a határon átnyúló tevékenységek döntőek az ETP alkalmazását illetően.  

 A területfejlesztésben számtalan határon átnyúló együttműködési módszert lehet alkalmazni. 

A határmenti régiók kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésére irányuló projekteket és a 

beruházási projekteket azáltal lehet erősíteni és támogatni, hogy a határ mindkét oldalán 

kölcsönösen konszenzusra jutnak, politikai megállapodásokat kötnek, elvégzik a területi hatások 

kormányközi értékelését, és nemzeti törvényeket fogadnak el.  

 A közösségi politikák hatékonyabbá tehetők azáltal, hogy az európai intézmények 

figyelembe veszik, és alkalmazzák az ETP-t. Az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és a 

Gazdasági és Szociális Bizottság nyilatkozat tett az ETP-re vonatkozóan, melyben hangot adott 

annak, hogy támogatja az EU városainak regionálisan kiegyensúlyozottabb fejlődését. Az 

Európai Bizottság egy szolgálat-közi csoportot hozott létre a közösségi politika és a 

területfejlesztés közötti kölcsönhatások vizsgálatára. Ezenkívül egy olyan területi megközelítés 

is vizsgálat tárgyát képezi, amely több politikai területet ötvöz, mint például az, amelyet a 

Tengerparti Övezetek Integrált Kezelésére vonatkozó Demonstrációs Programban alkalmaznak. 

Ez a horizontális együttműködés újabb területeit hozza létre. 

 A Területfejlesztésért Felelős Miniszterek, illetve a Területfejlesztési Bizottság ülései 

központi szerepet játszanak az ETP alkalmazásában és továbbfejlesztésében. Azonban a 

megállapodások nem hivatalos jellege nem teszi lehetővé, hogy döntéseket hozzanak. Ezért az 

európai intézmények, például az Európai Parlament és a Gazdasági és Szociális Bizottság a 

szubszidiaritás elvének fenntartása mellett támogatja ezen megállapodások hivatalossá tételét. A 

tagállamok véleménye eltér ebben a kérdésben. A Gazdasági és Monetáris Unió létrehozásával 

és a nemzetközi kereskedelem bővülésével a területfejlesztéssel kapcsolatos ügyek nem csupán 

az EU intézményei, hanem az egész Európában és nemzetközi szinten együttműködő politikai 

szervezetek (az Európa Tanács, az OECD), nem-kormányzati szervezetek, vállalkozói csoportok 

és szolgáltató vállalatok valamint szakszervezetek számára is nagy jelentőséggel bírnak. 

 A közösségi szintű információk és elemzések, amelyek a folyamatos területellenőrzési 

rendszer támogatásához szükségesek a következők: 

 az ismeretek körének kiszélesítése összehasonlítási adatok és mutatók közlésével; a 

területfejlesztést befolyásoló, határokon átnyúló, transznacionális és egész Európára kiterjedő 

trendekre vonatkozó elemzések és kutatások; 

 a területtervezés gyakorlatára vonatkozó, összehasonlítható információk cseréje; és 
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 az ETP politikai céljaira és választási lehetőségeire kiható területfejlesztés megfigyelése és 

értékelése, illetve a megfelelő kritériumok és mutatók meghatározása. Ez utóbbi különösen 

fontos az ETP tobábbfejlesztéséhez. 

 Az ETP kidolgozásával sor került a területfejlesztési tendenciák és problémák első 

felmérésére Európában. A folyamatban lévő kutatásokon és vizsgálatokon kívül szükség van az 

európai területfejlesztés közös statisztikai alapon, hosszabb időn át végzett részletes elemzésére 

is. Az Európában tapasztalt regionális gazdasági fejleményekről már rendelkezésre állnak 

európai szinten összehangolt adatok és értékelések, amelyek többek között az alábbi 

dokumentumokban találhatók: Időszakos jelentések a szociális és gazdasági helyzetről, A Régiók 

fejlődése a Közösségben és a “Kohéziós jelentés”. Az ETP elkészítése során azonban hatalmas 

hiányosságok kerültek felszínre az összehasonlítható, területi szempontból lényeges adatok 

tekintetében. A hét kritérium, amelyet először a Spanyol és az Olasz Elnökség alatt javasoltak, és 

a Holland Elnökség alatt dolgoztak ki részletesen, kiindulási alapot szolgáltathat a hiányzó 

adatok összegyűjtéséhez. Az Európai Bizottság egyik vizsgálati programjának keretében jelenleg 

folyik ezeknek a kritériumoknak az elemzése, amelyek a következők: 

 földrajzi helyzet 

 gazdasági erő 

 szociális integráció 

 területi integráció 

 a területfelhasználásra nehezedő nyomás 

 természeti kincsek 

 kulturális kincsek. 

 A javaslat az, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok állapodjanak meg megbízható 

kritériumokban és mutatókban, hogy hatékonyan lehessen támogatni a régiók és városok 

fenntartható fejlődését. Az ETP folyamatos aktualizálásának részeként hosszútávú kutatásokat 

kell végezni az EU-ban a területi szempontból fontos kérdésekről. Az ezzel kapcsolatos 

tevékenység különösen a következőkre terjed ki: 

 a Közösség által finanszírozott vizsgálatok és kisérleti projektek, amelyek a területi és 

regionális fejlesztés problémáinak és megoldásainak meghatározására és elemzésére, valamint az 

együttműködés új formáinak ETP-vel összefüggésben való kipróbálására irányulnak; 

 innovációs tapasztalatok cseréje az ismeretek alkalmazásának és átadásának elősegítésére a 

területi és gazdasági fejlesztés terén. 
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 A hosszútávú területfejlesztési szcenáriók kidolgozása során is szükség van területi 

kritériumokra és mutatókra. A jelen ETP bizonyos feltételezésekre épül, amelyek középtávra 

érvényesek. Míg rövid- és középtávon folytatódhat a területi tervezés terén végzett 

együttműködés, fontos azonban a hosszútávú kérdéseket és kilátásokat is fontolóra venni. A 

javaslat az, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok egy nagyobb feladat keretében, amelyet 

hosszútávú kitekintéssel kell elvégezni, kezdjenek bele a felmerülő tendenciák, azok 

hajtómotorjainak és területileg differenciált hatásainak a felmérésébe. Ez a munka többek között 

a következő kérdések vizsgálatára terjedne ki:  

 a népesség számának és eloszlásának változása; 

 gazdasági globalizáció; 

 a gazdasági tevékenység és a foglalkoztatás változó jellege és telepítése; 

 technológiai változások a közlekedésben, a távközlésben, az energetikában és az információs 

társadalom fejlődése; 

 az EU ágazati politikái és projektjei; 

 a különböző típusú városhálózatok és partneri kapcsolatok hatékonysága; 

 az EU bővítése; 

 kapcsolat az EU-n kívüli országokkal (nem tagországok). 

 A tagállamok területfejlesztési kutatóintézetei egy hálózaton keresztül állítsanak össze, és 

cseréljenek információkat, valamint kezdeményezzenek együttműködést a országos 

területfejlesztési hatóságok között és a Bizottsággal. Az eredmények alapinformációkat 

szolgáltatnának a Területfejlesztési Bizottságnak, amelyeket tanácskozásai során felhasználhat. 

A kutatóintézetek közötti együttműködés és a Területfejlesztési Bizottsággal folytatott szoros 

munkakapcsolat egy állandó szervezetet igényel. Ezt a Közösség költségvetéséből közösen 

kellene finanszírozni. A hálózat titkársága mellett nem valószínű, hogy szükséges egy másik 

Európai Szerv felállítása, ha az országos kutatóintézetek között sikerül a hálózatkiépítés. Ez 

jelenleg van kipróbálás alatt egy vizsgálati program keretében az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap Szabályzata 10. cikkében foglaltaknak megfelelően. 

 Az integrált területfejlesztési politika újszerű megközelítés első transznacionális szintű 

alkalmazásását az 1996-ban elindított INTERREG II.C. elnevezésű közösségi kezdeményezés 

példázza az EU-ban. A kezdeményezés keretében a tagállami együttműködés közösen kimunkált 

programok alapján három fő támogatási körnek megfelelően létesül: transznacionális 

területfejlesztési együttműködés hét kooperációs területen, megelőző árvízvédelem két 

programrégióban, valamint aszálykár elleni óvintézkedések négy országos támogatási 
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programban. Ezenfelül négy együttműködési területen transznacionális kisérleti akciók is 

folynak az Európai Regionális Fejlesztési Alap 10. cikkével egyezően. A fenti programok által 

lefedett földrajzi területek a résztvevő országok közötti kimerítő tárgyalások eredményeképpen 

alakultak ki. Bizonyos területeken EU-n kívüli országok is részt vesznek a programban. Ezeken a 

hatalmas területeken először próbálják ki a területfejlesztési projektek terén létrejövő 

transznacionális együttműködést közös szervezeti, közigazgatási és pénzügyi struktúrák 

alkalmazása mellett. 

 Néhány országközi fejlesztési projekt átlép a közvetlen határterületeken. Például a Rajna 

árvízvédelmének keretén belül a vízgyüjtő területek tervezése EU pénzügyi támogatást élvez 

Németországban. Ennek eredményeképpen a jövőben várhatóan nem lesz olyan súlyos árvíz itt 

és Hollandiában, mint az elmúlt időszakban. Jóhéhány transznacionális közlekedési folyosó 

mentén jelenleg próbálják ki a közös forgalomirányítási rendszereket, az integrált közlekedési 

rendszereket és a regionális gazdasági potenciál összehangolt fejlesztését. Megkapják a 

jóváhagyást ezek a projektek, és minden partner ország – még ha anyagilag nem is érdekelt a 

projektekben - azt reméli, hogy ezek hozzáadott értéket jelentenek a területfejlesztés számára. A 

projektek a következőkre terjednek ki: tervezési tevékenységek, projekt menedzsment, 

hálózatok, kisérleti akciók, tapasztalatcsere, megvalósíthatósági tanulmányok és – kis mértékben 

– egymást kölcsönösen kiegészítő infrastrukturális beruházások. Más területeken pedig a 

különböző országos tapasztalatok határokon átnyúló cseréje zajlik, például a közigazgatás, a 

tervezés, a jog, a menedzsment és a magán- és állami tőke együttműködése terén. Ez lökést ad a 

vállalatoknak, a hatóságoknak, a föderációknak, regionális és helyi önkormányzatoknak ahhoz, 

hogy transznacionális együttműködésben részt vegyenek. 

 Az akcióprogramok végrehajtásában a regionális és helyi önkormányzatok is szerepet 

vállaltak, hangsúlyozva a transznacionális együttműködés iránti nagy érdeklődésüket. 

Lényegében közösen finanszírozták a projekteket is. A döntéshozatali folyamat első szakaszában 

bizonyos programok esetében pénzügyi túljegyzés volt tapasztalható. Például a balti-tengeri 

térségben, ahol az együttműködés közös területfejlesztési politikai célkitűzésekre alapul39, 200 

helyi és regionális önkormányzat vesz részt a projektek megvalósításában. A javaslat az, hogy az 

Európai Bizottság és a tagállamok az INTERREG III. közösségi kezdeményezés keretében 

folytassák a területfejlesztés terén végzett projekt-központú, transznacionális együttműködést, és 

teremtsék meg az ehhez szükséges alapfeltételeket. Ez fontos eszköz lesz az ETP alkalmazása 

szempontjából. A kulcsfontosságú feladatok a következők: 
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 a megfelelő együttműködési területek megtartása és a transznacionális közös közigazgatási, 

pénzügyi és irányítási (menedzsment) struktúrák továbbfejlesztése a programokhoz és 

projektekhez; 

 a regionális és helyi önkormányzatok szorosabb együttműködése a döntéshozatali 

folyamatban és a program végrehajtásában; 

  a területileg integrált projektek további előmozdítása a szinergikus hatás biztosítása 

érdekében, figyelembe véve az ágazati politika kérdéseit; 

 a jogi akadályok elhárítása a tagországokban, amely akadályok a térségi jelentőségű tervekre 

és projektekre irányuló határon átnyúló és transznacionális koordinációt gátolják; 

 projekteknek a beruházási intézkedések előkészítésére és a területfejlesztési eszközök 

továbbfejlesztésére való felhasználása, különösen tekintettel a határokon átnyúló területi 

hatásvizsgálatokra; 

 a szomszédos nem-tagállamokkal való együttműködés támogatása, különösen a közép- és 

kelet-európai államokkal, illetve Ciprussal uniós csatlakozásukra történő felkészítés céljából, 

illetve a Földközi-tenger partján fekvő országokkal való együttműködés támogatása; 

 a transznacionális együttműködés eredményeinek értékelése, amelyet az EU és a tagállamok 

felelős szervei az INTERREG és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 10. cikke alapján 

végeznek az ETP figyelembe vételével. 

Európai területi együttműködés célkitűzései. A célkitűzés a közös helyi és regionális 

kezdeményezések révén tovább erősíti a határokon átnyúló együttműködést. A célkitűzés a 

korábbi INTERREG közösségi kezdeményezésen alapul, s az ERFA finanszírozása alá került.  

 Támogatás mértéke: A célkitűzésre az összes támogatás 2,52 százaléka, azaz 7,75 

milliárd euró áll rendelkezésre, mely az alábbiak szerint oszlik meg: Határokon átnyúló 

együttműködés: 73,86%, Transznacionális együttműködés: 20,95%, Interregionális 

együttműködés: 5,19%. A forrást teljes egészében az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

biztosítja. A Közösség NUTS 3. szintű, valamennyi belső és egyes külső szárazföldi határok 

mentén fekvő régiója, és a Közösség NUTS 3. szintű, a tengeri határok mentén fekvő, egymástól 

legfeljebb 150 km távolságra található régiója jogosult a támogatásra.  

 

KOHÉZIÓS POLITIKA, 2007-2013: TÁJÉKOZTATÓ (MILLIÓ EUR, 2004. ÉVI ÁRAK) 

 

Konvergencia célkitűzés 
Regionális versenyképesség és 

foglalkoztatás célkitűzés Európai területi 

együttműködés 
ÖSSZESEN 

Kohéziós 

Alap 
Konvergencia 

Statisztikai 

fokozatos 

Fokozatos 

bevezetés 

Regionális 

versenyképesség 



100 

 

kivonás és 

foglalkoztatottság 

Ausztria   159  914 228 1.301 

Belgium   579  1.268 173 2.019 

Bulgária 2.015 3.873    159 6.047 

Ciprus 194   363  25 581 

Cseh 

Köztársaság 

7.830 15.149   373 346 23.697 

Dánia     453 92 545 

Egyesült 

Királyság 

 2.436 158 883 5.349 642 9.468 

Észtország 1.019 1.992    47 3.058 

Finnország    491 935 107 1.532 

Franciaország  2.838   9.123 775 12.736 

Görögország 3.289 8.379 5.779 584  186 18.217 

Hollandia     1.477 220 1.696 

Írország    420 261 134 815 

Lengyelország 19.562 39.486    650 59.698 

Lettország 1.363 2.647    80 4.090 

Litvánia 2.034 3.965    97 6.097 

Luxemburg     45 13 58 

Magyarország 7.589 12.654  1.865  344 22.452 

Málta 252 495    14 761 

Németország  10.553 3.771  8.370 756 23.450 

Olaszország  18.867 388 879 4.761 752 25.647 

Portugália 2.722 15.240 254 407 436 88 19.147 

Románia 5.769 11.143    404 17.317 

Spanyolország 3.250 18.727 1.434 4.495 3.133 497 31.536 

Svédország     1.446 236 1.682 

Szlovákia 3.433 6.231   399 202 10.264 
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Szlovénia 1.239 2.407    93 3.739 

Máshova nem 

sorolt 

     392 392 

Összesen 61.558 177.083 12.521 10.385 38.742 7.750 308.041 

 

Forrás: http://europa.eu 

 Határokon átnyúló és régiók közötti együttműködés. A regionális és helyi 

önkormányzatok kulcsszerepet játszanak az európai területfejlesztési politikában. A politika 

választási lehetőségeinek alkalmazása a regionális és helyi szint aktív támogatását igényli a 

vidéki területeken fekvő kis városoktól a világvárosi régiókig. A regionális és helyi 

önkormányzatok egymással folytatott együttműködés révén és az “alulról építkező” 

megközelítéssel összhangban valósítják meg a Közösség célkitűzéseit. Ugyanakkor ez az a szint, 

ahol az állampolgárok saját maguk is megtapasztalják az európai területfejlesztési politika 

eredményeit. Sok fejlesztési feladatot csak a helyi önkormányzatokkal való együttműködéssel 

lehet sikeresen megoldani. Ennélfogva a országos határokon átnyúló együttműködés 

kulcsszerepet tölt be az ETP alkalmazásában.  

 A szomszédos határmenti térségek közötti együttműködést a kormányzati és 

területfejlesztési bizottságok és az Európa Tanács ajánlásai segítették elő Európában. 1990 óta az 

együttműködés az INTERREG közösségi kezdeményzés pénzügyi támogatásában részesült. 

Szinte valamennyi határmenti régió igénybe vette az INTERREG támogatását közös szervezetek, 

struktúrák és hálózatok felállításához. Ezen struktúrák létrehozása volt az előfeltétele a 

határokon átnyúló területfejlesztési startégiák kidolgozásának, például Skandináviában az 

Oresmund régióban, a Benelux államokban, az euró-régiókban a német-holland határ mentén és 

a Saar-Lor-Lux régióban. Ennek segítségével lehetett kialakítani és pontosítani az egyes 

projektek területi hatékonyságát. A határokon átnyúló területfejlesztési stratégiák 

szolgáltathatják a jövőben számos határokon átnyúló akcióprogram közös alapját, amely “egy 

forrásből”származik, és összekapcsolja a különböző projekteket. Például: 

 szomszédos határmenti területek közötti határon átnyúló együttműködés elősegítése, amely 

“kompakt” gazdasági magok (városcsoportok) kialakítását célozza; 

 a regionális tömegközlekedés és a fő közlekedési hálózatok közötti kapcsolatok javítása; és 

 az ökológiai szempontból érzékeny területek tájfejlesztése és környezetvédelmi politikája a 

határokon átnyúló összefüggó élőhely rendszer kialakítása érdekében. 

A tagállamok és a regionális és helyi önkormányzatok hajtsanak végre további programokat és 

projekteket, különösen: 

http://europa.eu/
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 határokon átnyúló térségi jövőképek és stratégiák készítése és figyelembe vétele az országos 

területfejlesztési tervekben és az ágazati tervezésben; 

 a területi vonatkozású tervezés és intézkedések rendszeres határon átnyúló részletes 

egyeztetése; és 

 határon átnyúló, közös regionális tervek és - amennyiben lehetséges - területfelhasználási 

tervek kidolgozása, mely utóbbi a határokon átnyúló területfejlesztési politika legnagyobb 

horderejű formáját képviseli. 

 Az egymással szomszédos államok országos tervezési hatóságainak, régióinak és 

városainak - a Gazdasági és Monetáris Unió ellenére - sem nyílt alkalmuk arra, hogy a 

szomszédos országokban aktívan befolyásolják a fejlesztési döntéseket. A tagállamok saját 

jogalkotásuk keretén belül vizsgálják meg azon határokon átnyúló tervek és intézkedések 

elkészítésének alapját, amelyek jelentős területi hatást gyakorolnak a szomszédos országokra. 

Ezért a szomszédos országoknak megfelelő tervezésben és intézkedésekben kell megegyezniük a 

kölcsönösség és egyenlőség elvének megfelelően. Ennek a partnerség és a szubszidiaritás elve 

alapján kell történnie, amelyet nem csupán helyi/regionális, hanem országos szinten is 

alkalmazni kell. 

 Számos politikai választási lehetőség a regionális és helyi szinthez kötődik, és az olyan 

nem szomszédos, földrajzilag távolabb eső hatóságok együttműködését is megkívánja, 

amelyeknek közös érdekeik vannak, és amelyek más tagállamban működnek. Az ETP egyik 

alapvető célja, hogy a területi kérdések megoldásához nemcsak uniós és országos szinten kell 

cselekedni, hanem a regionális és helyi önkormányzatokat is ösztönözni kell, hogy vállaljanak 

részt az európai problémák megoldásában. Ily módon elképzeléseikkel hozzájárulhatnak a 

holnap Európájának térszerkezetéhez. 

 Az alábbi javaslatok mind a határon átnyúló, mind a régióközi együttműködésre 

vonatkoznak, de vonatkoznak még az egy régión belüli helyi önkormányzatok közötti 

együttműködésre is. A regionális és helyi önkormányzatok működjenek szorosabban együtt a 

fenntartható területfejlesztés terén. Ez a követketőkre terjed ki: 

Információkra és együttműködésre vonatkozó, regionális szintű intézkedések: 

 elérhetőség javítása a regionális közlekedési rendszerek és za országos/nemzetközi 

központok összekapcsolásával; 

 integrált közlekedési infrastruktúra kiépítéséhez való hozzájárulás; 

 települések megőrzésére irányuló akcióprogramok olyan vidéki területeken, amelyeket a 

népességcsökkenés és a területeknek művelésből való kivonására irányuló tervek érintenek; 
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 a fenntartható tájfejlesztésére vonatkozó stratégiák kidolgozása és a tájban rejlő lehetőségek 

felmérése, amely megújuló energiaforrások kiaknázására irányul; 

 regionális és európai jelentőségű tájak és ökorendszerek fejlesztése; 

 összehangolt területfelhasználási tervek, amelyek integrálják az ésszerű 

vízkészletgazdálkodást; és a közös kulturális örokség megőrzését és növelését célzó programok. 

Információkra és együttműködésre vonatkozó, helyi szintű intézkedések: 

 gazdasági diverzifikációra vonatkozó közös stratégiák, amelyek a városi együttműködés és a 

városhálózatok kialakítására törekszenek, 

 fenntartható városfejlődésre vonatkozó tervezési koncepciók elfogadása, beleértve többek 

között a multimodális közlekedési koncepciók előmozdítását és az utazási szükséglet 

csökkentését; 

 város-vidék partneri kapcsolatok, amelyek a városokra és a városokat körülvevő vidékre 

vonatkozó fenntartható, innovatív területfejlesztési stratégiák kidolgozását segítik elő; és 

 városi örökség védelmére és megőrzésére vonatkozó akcióprogramok és magas színvonalú 

építészet elősegítése. 

 A területfejlesztésért felelős hatóságoknak két szempontból van fontos feladatuk 

országos, regionális és helyi szinten: 

 külső szempontból: azáltal, hogy a határokon átnyúló, országok és régiók közötti 

együttműködési intézkedések tervezése és végrehajtása során - tagállamként vállalt 

kütelezettségüknek megfelelően - mérlegelik az ETP-t, és 

 belső szempontból: azáltal, hogy a saját területükkel összefüggésben a területfejlesztési 

politika kialakításában figyelembe veszik az ETP-t. 

 A tagállamok az országos területi tervezési rendszereikben úgy vegyék figyelembe az 

ETP politikai célkitűzéseit és választási lehetőségeit, ahogy megfelelőnek vélik, és tájékoztassák 

a nagyközönséget a tapasztalataikról, amelyeket a területfejlesztés terén folytatott európai 

együttműködésből szereztek. Az ETP-nek az országos és regionális területi tervezésben való 

alkalmazása különösen értékes lesz az EU további gazdasági és szociális kohézióját illetően. 

Segít a helyi önkormányzatoknak, hogy saját politikáikban jobban fontolóra vehessék az ETP 

célkitűzéseit és politikai választási lehetőségeit. A tagállamok – országos területfejlesztési 

politikáik, terveik és jelentéseik formába öntésekor – a területfejlesztés európai dimenzióit is 

vegyék figyelembe. Itt fokozottan nyilvánvaló az “állami, regionális és városi tervezés európaivá 

tételének” követelménye. Ezért a területi szempontból fontos tervezés során a helyi és regionális 

önkormányzati és az igazgatási szervek kerekedjenek felül azon a szemléleten, hogy különállóan 
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kezeljék területüket, és már a kezdet kezdetén vegyék figyelembe az európai szempontokat és a 

kölcsönös egymásrautaltságokat. 

 Sok tagállam intézményesítette a területfejlesztést érintő ügyekkel kapcsolatos 

konzultációs folyamatokat. A jelentős területi hatású fejlesztési projektnél néhány tagállam 

területi hatásvizsgálatot hajt végre. Ez azt a célt szolgálja, hogy a beruházások már a kezdeti 

szakaszban pozitívabb hatást gyakorolhassanak a területfejlesztésre az érintettek bevonásán 

keresztül. A Balti-tenger partján fekvő országok azt javasolták, hogy a tengerparti régióban 

mintaprojekteken próbálják ezt az eljárást. 

 Az ETP a EU-tagállam és az Európa Tanács közötti szorosabb együttműködéshez is 

keretet nyújt az összeurópai területfejlesztést illetően. Az a tény hogy a kölcsönös kapcsolatok 

növekednek Svájccal és Norvégiával, és hogy ezek az országok láthatóan érdeklődnek a 

kooperáció iránt, megerősíti annak szükségességét, hogy a Tizenötök Európája területén túlra is 

kiterjedjen a területfejlesztés. A kontinentális területfejlesztési politika kialakításában jelentős 

politikai szerepet játszik az együttműködés azzal a 25 országgal létesített, amely nem tagja 

Európa Tanácsnak. A Területfejlesztésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciáján (CEMAT) 

1997 októberében Cipruson hozott határozatok alapján jelenleg van kidolgozás alatt egy 

összeurópai stratégia (Irányelvek az Európai Kontinens Jövőbeni Területfejlesztésére). Az EU-

tagállamoknak az ETP kidolgozása során tanusított együttműködésével szemben, az Európa 

Tanács szintjén a következő központi elképzelések fogalmazódnak meg: 

 nagyobb hangsúly Európa területfejlesztésének kontinentális dimenzióján; 

 a közép- és kelet-európai országok sajátos helyzetének és követelményeinek elemzése 

Nyugat-Európával összevetve, és a vonatkozó területfejlesztési irányelvek megvitatása; 

 a területfejlesztési projektekre vonatkozó pénzügyi modellek vizsgálata. 

 2000-ben a Területfejlesztésért Felelős Miniszterek következő konferenciáján az európai 

területfejlesztési miniszterek a hannoveri EXPO ideje alatt fogják megvitatni a dokumentumot. 

Az ETP alkalmazásának újabb nemzetközi akciótere a fenntartható fejlődésről szóló regionális és 

helyi “agenda” elnevezésű dokumentumok elkészítése lesz, amely a Rioi Folyamat eredménye 

(Agenda 21). Az ott elfogadott megoldásokat a fenntartható európai területfejlesztési politika 

továbbfejlesztésére kell alkalmazni. Ugyanakkor a kiegyensúlyozott és fenntartható 

területfejlesztés az ökológiai szempontból felelős európai politika fontos része. Ezek az 

összefüggések szolgáltatták például a Regionális Agenda 21 című dokumentum alapját a balti-

tengeri térség számára (Baltic 21). 
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 A területfejlesztés fő jellemzői a csatlakozó országokban. A országok mérete 

nagymértékben eltér egymástól. A balti államok, Szlovénia és Ciprus belépésével a kisebb – 4 

milliónál alacsonyabb népességű, az Unióban eddig kevéssé képviselt – országok száma hétre 

nőne. Csak Lengyelország és Románia nagy méretű területét és lakosságát tekintve. A csatlakozó 

országokban valamivel alacsonyabb a népsűrűség (átlagosan 98 fő/km2), mint a Közösség 

jelenlegi átlaga (115 fő/km2). Az egyes országok népsűrűségében mutatkozó különbségek jóval 

nagyobbak az Unión belül, mint a csatlakozó országok között. A leggyérebben lakott balti 

országok népsűrűsége is meghaladja néhány skandináv tagállamét. A csatlakozó országok 

lakosságának területi megoszlása eltér a tagállamokétól, miszerint az előzőek esetében jóval 

koncentráltabb a településszerkezet. A csatlakozó országok lakóinak durván 62 %-a határmenti 

területeken él, míg a 15 EU-tagállamban mindössze körülbelül 15 %. Következésképpen a 

csatlakozó országok közötti határon átnyúló együttműködés az európai területfejlesztési politika 

egyik legnagyobb kihívása. 

 A gazdasági jólét (egy főre jutó bruttó hazai termék GDP - vásárlóerőparitáson mérve) 

általában alacsonyabb a csatlakozó országokban (1995), mint a tagállamokban. Ezen belül nagy 

szórás tapsztalható. A legjobb mutatókkal rendelkező csatlakozó ország (Szlovénia) majdnem 

azonos szinten van a legalacsonyabb szintű tagállammal (Görögország, az EU átlag 60 %-a). Az 

egy főre jutó GDP tekintetében a balti államok, valamint Románia és Bulgária áll a skála legalsó 

fokán. Az 1990-es évek elején elszenvedett jelentős hanyatlást követően a legtöbb csatlakozó 

ország a 90-es évek második felére viszonylag stabil növekedési rátát ért el. Ez általában 

magasabb, mint a tagállamokban, és néhány csatlakozó ország bíztató kilátásokkal rendelkezik. 

A foglalkoztatási trendeket meredek zuhanás jellemzi az eredetileg magas foglalkoztatottsági 

szinttel bíró termelési ágazatban, és rendkívül változó tendenciák jelentkeznek az általában 

hanyatló agrárszektorban (erőteljes csökkenés a Cseh Körtársaságban, Szlovákiában és 

Magyarországon; stagnálás Lengyelországban és Szlovéniában; növekedés Romániában, 

Bulgáriában és a balti államokban). A munkanélküliség aránya általában magas. Azok a régiók 

vannak a legrosszabb helyzetben, amelyekben a munkahelyek nagy hányada az iparban és 

mezógazdaságban található. 

 A csatlakozó országokban hatalmas egyenlőtlenségek mutatkoznak a foglalkoztatási 

trendek és a gazdasági növekedés terén. Különösen a fővárosi térségekben és az EU külső 

határaihoz közel eső területeken fordul elő, hogy az egy főre jutó GDP (vásárlóerőpartitáson 

mérve) időnként számottevően meghaladja a országos átlagot. Mivel a fővárosi térségek és az 

EU jelenlegi külsö határainál fekvő nyugati térségek lélegzetelállító ütemben fejlődnek 

mostanában, és az átalakulási folyamatban jelentősen maguk mögött hagyják a többi régiót, az 
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egyenlőtlenségek további növekedésére számítunk. A vesztesek között vannak a hanyatló ipari 

régiók, amelyek gazdasági, szociális és környezeti problémákkal kűzdenek és a hátrányos 

helyzetű régiók (ahol összességében a lakosság nagyobb hányada él, mint a 15 EU-tagállamban), 

amelyek már kívül esnek azon a befolyáson, amely az EU külső határainál, illetve az EU-val 

nem határos és belső távoli területeken lévő metropoliszoknál érvényesül. 

 A regionális összehasonlítás azt mutatja, hogy a csatlakozó országok gazdaságilag sikeres 

régiói (Szlovénia és a Cseh Köztársaság számos régiója) lassan megelőzik az EU gazdaságilag 

leggyengébb régióinak némelyikét. Budapest, Prága és Szófia fővárosi térségeiben az egy főre 

jutó GDP magasabb, mint az EU gyengébb régióiban, például Görögországban, Portugáliában, 

Spanyolországban és Németországban. A csatlakozó országokban jelenlévő regionális 

egyenlőtlenségek mértéke a kohéziós országokéhoz mérhető. 

 A közép- és kelet-európai csatlakozó országokban számos tekintetben drámai változások 

történtek a közlekedés területén: földrajzilag eltolódás volt keletről nyugat felé, a közlekedési 

módok szétválása szempontjából a vasútról közútra helyeződött a súly, gazdasági szempontból 

pedig a tömegközlekedésről a magánközlekedésre.  Az infrastruktúra fejlesztése és javítása 

jelenti a legnagyobb kihívást valamennyi csatlakozó ország számára. A kihívás abban áll, hogy 

meg kell felelni a gyorsan növekedő piacgazdaságok fokozódó keresletének, és annak 

megfelelően kielégítő infrastruktúrát nyújtani, amely kiegyensúlyozott fejlődést tesz lehetővé a 

különböző területi szinteken (nemzetközi, országos és helyi), továbbá új finanszírozási és 

irányítási módszereket kell bevezetni, és a műszaki szívonalat a közösségi szintre kell emelni. 

 Bár a nem kielégítő infrastruktúra javítása elsőszámú politikai prioritás a csatlakozó 

országokban, mégis számos akadály áll az előrehaladás útjában. Az akadályok között szerepel a 

pénzügyi források hiánya, illetve az a tény, hogy ezeket a beruházásokat lassú megtérülés 

jellemzi, különösen a gyorsan növekedő közúti közlekedési ágazatban. A távközlési és légi 

szállítási ágazat a legvonzóbb, és kínálja a legjobb lehetőségeket a hazai és külföldi 

befektetőknek. A többi ágazatnak továbbra is erős nemzetközi támogatásra lesz szüksége. 

 A környezet vonatkozásában általában igen vegyes a helyzet. A legtöbb csatlakozó 

országnak sikerült nagy kiterjedésű kultúrtájakat, illetve ökológiai rendszereket olyan 

érintetlenül megőrizni, amilyen állapotban már alig találhatóak a tagállamokban. A nemzeti 

parkok és egyéb védett övezetek száma és mérete lenyűgöző, azonban nem szabad túlértékelni 

tényleges védelmüket. 

 A bővítési terület nagy részének viszonylag sértetlen ökológiai állapota ma túlzott 

környezeti terhelésnek van kitéve, mint például a háztartási kibocsátások és a közúti közlekedés 

(elavult gépjárművek nagy aránya) okozta légszennyeződés, a belterjes művelés és az ipari 
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szennyvíz miatti vízszennyeződés. A környezeti problémák nagy koncentrációja valamennyi 

ipari régióra jellemző. Néhány kritikus területen a környezet károsodása olyan szinteket ért el (az 

ökológiai szabványok minden eddiginél nagyobb mértékű megsértése miatt), hogy az kihatással 

van a lakosság egészségére is. Nem tévedünk, ha környezeti katasztrófát emlegetünk ezeken a 

területeken. Általánosságban már csökken a csatlakozó országokban a környezeti szennyezés 

szintje, és nem csupán a termelés visszesésének arányában. Ez azt jelzi, hogy kezdenek teret 

nyerni az aktív környezetvédelmi politikák. Egyrészt a környezeti reformok folyamatos 

előretörésére számítunk, amely tovább mérsékli a környezetre nehezedő terhet, és függetlenné 

teszi a gazdasági növekedéstől, másrészt ez attól is függ, hogy az országok képesek-e 

finanszírozni a folyamatot, és hogy mennyire sikerül megoldást találniuk arra a konfliktusra, 

amely a környezet javításának céljából és az ipari termelés fenntartásából ered, továbbá függ 

még az életbe léptetett, meglehetősen költséges környezeti szabványoktól. 

 Nem szabad a csatlakozó országok kiindulási helyzetét csupán problémák forrásaként 

tekinteni. Ha a problémák megoldására megfelelő stratégiát alkalmazunk, szinte valamennyi 

lehetőséggé alakítható. Ilyen lehetőségnek számít például az a képesség, hogy elkerüljék a 

térszerkezetek olyan fejleményeit, amelyek kedvezőtlennek bizonyultak a tagállamokban, hogy 

kiaknázzák a szükséges beruházások makrogazdasági előnyeit, és hogy fenntartható kiaknázási 

módszereket őrizzenek meg, illetve alkalmazzanak az eddig nem használt erőforrásokra. Még ma 

is elsősorban nemzeti felelősségnek számít az a feladat, amely az átalakulási folyamattal 

együttjáró kihívások teljesítésére irányul a közép- és kelet-európai csatlakozó országokban. Ez 

nem hagy semmi teret a regionálisan differenciált stratégiáknak. Ebben a tekintetben a legtöbb 

ország politikája csekély regionális politikai dimenzióval rendelkezik, vagy egyáltalán nincs 

regionális dimenziója. Szinte nem is létezik a területfejlesztési és regionális politikáknak az a 

fajta hagyománya, amely megvan az EU sok tagállamában, és amelyet az EU strukturális alapjai 

meghatároznak. Ez a területfejlesztési és regionális politikai eszközök és intézmények hiányában 

tükröződik, valamint abban, hogy általában nincsenek meg az önálló regionális szintek a 

politikai és közigazgatási területi rendszerben. 

 A csatlakozó országok nemzeti területi politikái, amelyek az Európai Bizottság által 

készített Agenda 2000 című dokumentum keretében kerültek értékelésre, kevés olyan közös 

vonást tartalmaznak, amely összekötő kapocs lehetne az EU regionális politikájához annak jelen 

formájában (intézményes partnerség, regionális fejlesztési programok, társfinanszírozás). 

Ezeknek a követelményeknek leginkább a Lengyelországban, Szlovéniában és Magyarországon 

érvényben lévő regionális politikák felelnek meg. Az eddig ismertetett általános kiindulási 

helyzet nem vonatkozik Ciprusra, amely feltételeit tekintve alapvetően különbözik a többi 10 
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csatlakozó országtól. Ez érvényes a sziget földrajzi fekvésére a keleti mediterrán térségben, 

gazdasági és politikai helyzetére és méretére. Cipruson fele akkora a népesség, mint 

Észtországban, amely a közép- és kelet-európai csatlakozó országok közül a legkisebb. Ciprus 

gazdasága relatíve magas növekedési rátákat ért el, amelyek főként a szolgáltató ágazat 

eredményeire alapulnak. Ezzel összefüggésben az elmúlt évek visszaesése ellenére különös 

figyelmet kell szenteni az idegenforgalom fontosságának. Ciprus GDP-je alacsonyabb, mint az 

EU-átlag, de magasabb, mint Görögországé és Portugáliáé. Földrajzi helyzete alapján Ciprus 

kulcsfontosságú szerepet tölthet be a kibővített EU “kapu országaként” Közép-Kelet felé. 

 Különös kihívást jelent majd az ETP alapcélkitűzéseinek megvalósítása a bővítés 

feltételei mellett is, anélkül hogy ez veszélyeztetvé a tagállamokat e célok elérésében. Általános 

politikai összefüggésben az európai területfejlesztési politika a következőkkel járul hozzá a 

bővítési területnek EU-ba történő integrálásához: 

 tisztázza, hogy az állami szektor által végzett beruházásokat hogyan végzik az egymástól 

nagymértékben független szervezetek a csatlakozó országokban; továbbá tisztázza, hogy 

kapcsolódnak ezek össze, és hatnak ki ugyanarra a területre (a gazdasági felzárkózási 

folyamattal, a helyreállítással és a súlyos környezeti károsodás elkerülésével kapcsolatban); 

 stratégiákat határoz meg, amelyeket a különböző politikai területek és közigazgatási szintek 

közötti összeütközések csökkentésére vagy elkerülésére lehet használni, és kohasználja a 

lehetséges szinergikus hatásokat. 

 Bár a területtervezés nem kifejezetten közösségi feladat, a Közösség pénzügyi 

elkötelezettsége a csatlakozó országokban világosan jelzi azirányú felelősségét, hogy a 

különböző politikai intézkedések ne kerülhessenek szembe, és ne semlegesíthessék egymást. A 

különböző ágazati politikák területi összehangolásával összefügggő európai együttműködés 

szükségessége a bővítési területre is igaz. 

 A bővítési terület alacsony gazdasági potenciálja, valamint a bővítési terület és a 

Közösség jelenlegi területe közötti erősödő kapcsolatok azt vonják maguk után, hogy a bővítési 

területen a területfejlesztési folyamatok nem a 15 jelenlegi EU-tagállamon belüli fejlesztési 

folyamatok egyszerű ismétléseként zajlanak le, hanem új és konkrét feladatokat eredményeznek 

az európai területfejlesztési politika számára. Ezért több figyelmet kell szentelni az 

időtényezőnek, mint amennnyire eddig az európai szintű területfejlesztési politika esetében 

szükség volt. 

 A jelen körülmények között a területi összehangolás nagyobb szerepet játszik a 

csatlakozó országokban, mint a tagállamokban. Ez különösen a következőkre vonatkozik: 
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 az országok közötti közlekedési infrastruktúra fejlesztésének tervezése és a Közösség 

közlekedési politikája; 

 ökológiai helyreállításra vonatkozó intézkedések, különösen beleértve a régi ipari övezeteket, 

és struktúrális felzárkózást szolgáló intézkedések a vidéki területeken. 

 A területfejlesztés terén létesített intenzívebb határmenti együttműködés és 

transznacionális kooperáció segíteni fogja az integrációs folyamatot a bővítési területen. Ez igaz 

az EU mai külső határainál elhelyezkedő mindkét régióra és a csatlakozó országok közötti 

határmenti régiókra is a bővítési területen. A közép- és kelet-európai csatlakozó országok 

politikai és közigazgatási struktúráiból bizonyos esetekben hiányzó vagy gyengén meglévő 

regionális szint az egyik legfontosabb kérdés, amely a regionális intézmények létrehozása 

érdekében konkrét EU-támogatást tesz szükségessé. 

 Ezen intézmények feladata, hogy: 

 javítsák a területi információk regionális dimenzióját; 

 megindítsák a regionális kezdeményezéseket; 

 megállapítsák, hogy hogy kell kezelni az EU regionális politikáját, amely az 

együttműködésen alapszik (partnerség, intézményi regionális fejlesztési programok, 

társfinanszírozás). 

 Az EU jövőbeli kibővülése szükségessé teszi az EU regionális és mezőgazdasági 

politikájának megreformálását, amelyet az Európai Bizottság Agenda 2000 című dokumentuma 

fogalmaz meg. Mivel még előttünk áll a reform, nehéz megjósolni milyen területi hatással lesz a 

bővítés a jelenlegi tagországok régióira. 

 Az EU korábbi bővítéseiből nyert tapasztalatok alapján a szegényebb tagállamok 

számának emelkedése csökkenteni fogja a gazdagabb tagállamok mozgásterét, amellyel a 

regionális politikai kérdésekben az európai területi politikán belül rendelkeznek. Elkötelezettebb 

nemzeti regionális politikákra lesz szükség ahhoz, hogy a növekvő egyenlőtlenségeket 

ellensúlyozni lehessen. Az európai területfejlesztési politika legfőbb feladata ezzel kapcsolatban, 

hogy segítse csökkenteni az infrastrukturális hiányosságokat a csatlakozó országokban. 

 Csak néhány tanulmány foglalkozott azzal a hatással, amelyet a csatlakozó országok 

gazdasági nyitása gyakorolt az EU régióira. Az integrációs folyamat kisérőjeként további 

tanulmányokat kell készíteni a bővítésnek az EU régióira tett hatásáról. Ezeknek a 

tanulmányoknak számításba kell venniük azt a dinamikus folyamatot, amelyet maguk a 

gazdasági reformok váltottak ki, illetve azokat a folyamatokat, amelyeket a megközelíthetőség 

szintjének megváltozása idézett elő.  Feltételezhető, hogy a bővítésnek az EU jelenlegi területére 
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gyakorolt hatásait nemcsak a megközelíthetőségi módok határozzák meg, hanem az EU 

régióinak azon képessége, hogy válaszoljanak az új versenyhelyzetre. Az Unió mai külső 

határainál elhelyezkedő régiókban végbemenő szerkezetváltásokat, amelyek elsősorban a 

gazdaság alacsony jövedelmi szintű részeit érintik, gyorsított felzárkózási folyamatként lehet 

értelmezni, és csekély hatásuk van. 

 Általában az ETP három területpolitikai irányelve a bővítési területre is vonatkozik. Az 

ETP alkalmazása során tehát figyelembe kell venni azt is, hogy a bővítési terület nagy részének a 

következő helyzettel kell szembenéznie:  

 a politikai és közigazgatási rendszer folytatódó átmeneti jellege, amely kihat a területi 

kérdések kezelésére is; 

 a felzárkózás gyors gazdasági folyamata, amelyben benne rejlik a földrajzi polarizáció 

jelentős lehetősége is; 

 igen lassan és egyenlőtlenül fejlődő műszaki infrastruktúra (élen jár a távközlés és a légi 

közlekedés, a közúti közlekedés megelőzi a vasútat); 

 környezeti károk, néhány esetben ezek meghaladják az EU szabványértéket; 

 az állami szektor lényegesen szűkebb pénzügyi forrásokkal rendelkezik. 

 Az átmeneti problémák különösen súlyosan érintik a bővítési terület vidéki régióit. Itt 

éles gazdasági különbségek nyilvánulnak meg, és a városi övezetek száma is kevesebb. Bizonyos 

mértékben az olyan jelenségek együttese, mint a termelés meredek visszaesése, a foglalkoztatási 

szint csökkenése, a gyenge infrastruktúra és a közlekedéshez való hozzáférés elmaradottsága 

összességében egy jelentős elvándorlási hullámot válthat ki az adott vidéki régiókból, melynek 

következtében összeomolhat a térszerkezet. Az európai területfejlesztési politikának ehhez 

alkalmazkodó célokkal és választási lehetőségekkel kell reagálnia a bővítési terület vidéki 

régióinak ilyetén helyzeteire. Ez a terület arányaiban nagyobb, mint a jelenlegi Tizenötök 

Európájáé. Ilyen értelemben mindenképpen figyelembe kell venni a gyakran korlátozott 

regionális és helyi szintű cselekvési lehetőségeket az adott politikai és közigazgatási 

rendszereken belül. 

 Az európai területfejlesztési politika számára új és központi feladat a bővítés 

megvalósítása, különös tekintettel pedig Közép- és Kelet-Európa integrálása az Unióba. A 

bővítés nem egyszerűen egy olyan lépés, amely a jelenlegi Unión belül kifejlesztett terveket 

alkalmazza, és terjeszti ki, hanem az európai területtervezés azt is jelenti, hogy felkészülünk a 

bővítés folyamatára, párhuzamosan követjük azt, és támogatást nyújtunk. A bővítési folyamat, 

amelyet mind a dinamikus változások, mind pedig a további csatlakozások menetrendjével 
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kapcsolatos bizonytalanság jellemez, teljes mértékben megköveteli, hogy az európai szintű 

területtervezés együttműködési alapon kerüljön megszervezésre az érintett országok 

támogatásával, és lehetőség szerint a formális csatlakozási folyamattól független módon 

valósuljon meg. 

 Ennek fontos mechanizmusát biztosítják a már működő együttműködési programok, 

amelyek a transznacionális területtervezési témakörében az INTERREG II.C. közösségi 

kezdeményezésen belül jöttek létre. A Balti-Tengeri Régió számára készült programok és a 

CADSES programok (CADSES: a Közép-Európai, Adriai, Dunai és a Dél-Kelet-Európai 

Térség) már jelenleg is túlmutatnak az Unió határain, és lefedik a közép- és kelet-európai 

csatlakozó országok teljes területét. 

 Az Európa Tanáccsal való együttműködésen túl, ezek a transznacionális programok már 

ma is megadják a kiindulási pontokat az európai területfejlesztési politika továbbfejlesztéséhez, 

mégpedig az ETP-ben, a bővítési terület számára meghatározott módon. Az INTERREG III. 

elnevezésű új közösségi kezdeményezés (amely a Strukturális Alap 2000-2006-ig terjedő 

programidőszaka alatt zajlik), működési és pénzügyi alapot biztosít az Európai Bizottságnak és a 

tagállamoknak a részvételre és a csatlakozó országoknak is. 

 Az Európai Unió területfejlesztési politikájának értelemszerűen túl kell lépnie a jelenlegi 

tagállamok területén, figyelembe kell vennie a szomszédos országok perspektíváit, és ezeket az 

országokat be kell vonni az együttműködés révén. Ugyanez vonatkozik azokra az országokra is, 

amelyek az Unió jövőbeli külső határaival szomszédosak Európában, illetve a földközi-tengeri 

tagállamokkal szomszédosak Észak-Afrikában vagy Közel-Keleten. Ebben az összefüggésben is 

megfelelő keretet biztosít az INTERREG III. és az Európa Tanács. 

 A két transznacionális együttműködési dokumentum: a VASAB 2010+ (a balti-tengeri 

régió számára) és a VISION PLANET (a CADSES régió számára), amely jelenleg kidolgozás 

alatt van, a területi igényekhez alkalmazkodó stratégiai irányelveket nyújt a előcsatlakozási 

támogatásnyújtás uniós alapjainak elosztásához. Ilyen keretet nyújt a PHARE program (2000-

től), az új ISPA (az “előcsatlakozási”szakaszban lévő országok strukturális felzárkózását segító 

eszköz) és a SAPARD (az “előcsatlakozási” szakaszban lévő országok mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési felzárkózását segítő támogatás) különleges akcióprogram. Ez azért fontos, mert a 

csatlakozó országoknak rendelkezésre fog állni egy közösen kimunkált stratégiai tervezési alap 

az alapok területileg differenciált felhasználására a 2000-2006-ig terjedő programidőszak során. 

 A tagállamok vegyék figyelembe a csatlakozó országokat és a szomszédos országokat az 

európai területfejlesztési politika szempontjából, és tekintsék azt az elkövetkező évek központi 

feladatának. Ez az együttműködés hozzá fog járulni a bővítési folyamat előkészítéséhez, 
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támogatásához és megvalósításához. A Balti-Tengeri Régió és a CADSES régió számára 

kidolgozott két INTERREG II.C. program, illetve azok struktúrái alkotják az alapját az 

együttműködés azon továbbfejlesztésének, amely a EU-tagállamoknak és a csatlakozó 

államoknak a területfejlesztésért felelős minisztériumai között zajlik le. Azonos fontossággal bír 

az, a már folyamatban lévő együttműködés is, amely a területfejlesztés témakörében a csatlakozó 

országokban egymás között lezajlik.  

 Az ETP alkalmazása során, amely a csatlakozó országok egymás közötti, illetve az 

Unióval való transznacionális együttműködés útján valósul meg, a javaslat szerint hálózatok 

létrehozása szükséges a transznacionális területfejlesztési politika számára a bővítési területen 

belül (ez egészíti ki azokkal, amelyeket jelenleg az EU külső területein hoznak létre). Regionális 

és helyi szinten alapvető fontosságú, hogy meghatározzák azokat a különleges igényeket, 

amelyek új intézményi struktúrák létrehozására irányulnak.  Azokat az új politikai célkitűzéseket 

és választási lehetőségeket, amelyek a csatlakozó országokban lévő konkrét feladatok és 

problémák megoldásához szükségesek, a témához kapcsolódó tanulmányok alapján kell 

meghatározni. Számos kérdésnek a területi dimenzióját is kezelni kell. Ahelyett hogy egyszerre 

az egész területre vonatkozó sok-sok kérdéssel foglalkoznánk, szelektív probléma-központú 

sorrendiséget kell megállapítani. Elengedhetetlenől szükséges, hogy az első pillanattól kezdve az 

érintett országokat is mindebbe bevonjuk. Ezért fontos, hogy szorosan összekapcsoljuk az 

Európa Tanács munkáját az ETP továbbfejlesztésének folyamatával. A javaslat értelmében a 

tagállamoknak a lehető leggyorsabban olyan mechanizmusokat kell létrehozniuk, amelyek 

segítik a jövőbeni együtműködést az átmenet szintjén még a csatlakozásokat megelőzően. Ezek a 

mechanizmusok már az INTERREG II.C. időkeretein is továbbnyúlnak. Az érintett országoknak 

és az Európai Bizottságnak kell eldöntenie majd, hogy ezek a mechanizmusok mennyiben 

terjedjenek túl azokon a területi kereteken, amelyeket a jelenleg működő INTERREG II.C. 

programok alapoztak meg. 

 

 

A jövő regionális politikája az Európai Unióban 

A 2007-2013-as programozási időszak vége felé közeledve az Európai Bizottság és a 

tagállamok már elkezdték kidolgozni a következő programozási, illetve pénzügyi időszak 

kereteit az előző évek tapasztalataira építve. A Bizottság 2011. június 29-én tette közzé első 

javaslatait a következő időszakra, amely valószínűleg még óriási változásokon fog 

keresztülmenni az elfogadásig.  
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A legnagyobb vitát az elkövetkezendő időszakban valószínűleg a hétéves költségvetési 

keret növekedése okozza majd. A Bizottság javaslata alapján ugyanis a keretet 5%-kal növelnék 

meg a következő időszakban, mely ellen a befizető országok az első javaslattételt követően már 

kinyilvánították nemtetszésüket azzal érvelve, hogy a megszorítások idején nem szabadna ilyen 

mértékben növelni közös kiadásokat (főként Nagy-Britannia). Ez alapján a keret 976 milliárdról 

1025 milliárd euróra nőne. Ebből az összegből 376 milliárd euró jutna a gazdasági, szociális és 

területi kohéziót megvalósító politikákra. Az országok hozzájárulása a bruttó nemzeti jövedelem 

alapján azonban kevesebb lenne a Bizottság javaslata alapján; GNI 1,12%-a helyett csak 1,05%. 

A kieső bevételt a pénzügyi tranzakciók európai megadóztatásával és az áfa befizetés 

modernizációjával kívánják pótolni oly módon, hogy egységes közvetlen európai forgalmi 

adóval helyettesítenék a most meglévő rendszert, amit nem a tagállamok, hanem közvetlenül az 

adófizetők fizetnének meg, így a belső piac egységesítése is jelentős előrehaladást mutatna. 

A Bizottság javaslata alapján az agrárbüdzsé 33%-ra csökkenne az uniós költségvetésen 

belül (jelenleg kb. 40%). Ez a csökkenés azonban nem érinti a kohéziós politikán belüli 

támogatottsági arányt. A fennmaradó megtakarítást a következő években nagyobb mértékben 

támogatni kívánt kutatás-fejlesztési, innovációs, infrastrukturális és külügyi kiadások növelésére 

csoportosítanák át a javaslat alapján. Az agrártámogatások reformjának célja, hogy az egyes 

tagállamok között ne legyen akkora mértékű támogatottsági eltérések, mint napjainkban. 

Úgy vélem, hogy a három legjelentősebb terület a javaslatok alapján - melyek össze is 

kapcsolhatók - tekintettel az utóbbi idők gazdasági tendenciáira, a szinte összes tagállamra kiható 

gazdasági válságra a következők: új, „vis maior” esetére létrehozandó speciális eszközök, köztes 

régiók kialakítása, illetve könnyebb hozzáférés biztosítása az EU-s alapokhoz. Vannak olyan 

váratlan kiadások, melyek előre nem láthatóak - az elmúlt időszakban például a devecseri 

iszapkatasztrófa - és a pénzügyi fejezetekből történő kifizetése nem megoldható; ezekre a 

helyzetekre tekintettel jönnének létre olyan speciális eszközök, mint például a sürgősségi segély 

¬ tartalék, az Európai Unió Szolidaritási Alapja, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, 

a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék. A következő időszakra vonatkozó javaslatokban 

szerepelnek ezeknek az eszközöknek a felhasználására, kialakítására vonatkozó rendelkezések, 

amelyek meghatározzák ezek kötelezettségvállalási előirányzatokban történő megjelenését, hogy 

szükség esetén minél rugalmasabban és minél gyorsabban legyenek felhasználhatóak. 

A másik fontos rendelkezés a Köztes régiók átmeneti kialakítása. Ezek közé a régiók 

közé tartoznának azok a területek, melyek egy főre jutó GDP-je az EU27 átlagának 75 és 90%-a 

között van. Habár csak körülbelül 50-55 régió kerülhetne be ebbe a kategóriába, megoldást 

jelenthetne arra a helyzetre, hogy a tagországok nem érdekeltek annyira a fejlődésben a 75%-os 
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szint elérése előtt, ugyanis akkor kikerülnek a támogatottsági körből. Ez alapján azonban nem 

esnek ki hirtelen a legnagyobb kedvezményezeti körből, hanem a fejlettségi szint elérése után is 

kaphatnak, ha nem is olyan mértékű, de jelentős támogatásokat. Negatív hozománya lehet 

ugyanakkor ezeknek a területeknek a kialakítása az, hogy az erre szánt összegeket valószínűleg 

az alsó szint - vagyis a GDP 75%-a alatt lévő területek - rovására csoportosítanák át. Tekintettel 

arra, hogy Magyarország egy régiója sem tartozna ide - a Közép-magyarországi régió az EU 

fejlettségének 105%-át produkálja, míg az összes többi régió az átlag GDP 75%-ával rendelkezik 

- számunkra nincs igazi előny ennek az átmeneti csoportnak a kialakításából, de minden 

bizonnyal egy jól, a fejletlenebb régiók számára a lehető legminimálisabb hátrányt jelentő 

kidolgozással az EU egészére nézve pozitív hatással lenne. 

Végül, szeretném megemlíteni az EU forrásaihoz való könnyebb hozzáférésről szóló 

javaslatot. Magyarország esetében is megfigyelhető az a jelenség, hogy egy jobb helyzetben lévő 

régió vagy terület több támogatást tud felhasználni, mint egy szegényebb, nem sok önerővel 

rendelkező régió - ilyen például Közép-Magyarország ahová a támogatások jelentős része 

allokálódik, illetve fejlettségben is 30%-kal megelőzi a többi régiót. Az önerő hiánya ugyanis 

sok területen visszaveti a pályázási lehetőségeket a támogatásokra, nem tudják ugyanis 

megvalósítani azokat. Erre megoldásként született egy olyan javaslat, amely alapján hat ország - 

köztük Magyarország, Görögország, Írország, Lettország, Portugália és Románia - esetében az 

uniós hozzájárulás 95%-ra is nőhetne, így az önrész hiánya nem okozna akkora gondot a 

projektek megvalósításában (nem jelent tehát többlettámogatást). A javaslat célja, hogy a 

növekedésösztönző, illetve munkahelyteremtő programokat beindíthassák a kedvezményezett 

területek. Ez a kiegészítő finanszírozás addig járna a tagországoknak, amíg a pénzügyi 

támogatási programokból is részesülnek (nem euró övezeti tagállamok részére fenntartott fizetési 

mérleg mechanizmus program, illetve euró övezethez tartozó tagállamoknak fenntartott európai 

pénzügyi stabilizációs mechanizmus programok). 

 Ahogyan az Európai Unió egészének regionális fejlődésében is megfigyelhető a 

folyamatos - tapasztalatokon alapuló - kiigazítás, úgy Magyarország esetében is. A 2004-2006-os 

időszakban felmerülő problémákat már a következő időszak tervezési szakaszában igyekeztek 

kiküszöbölni. Ilyen problémákat jelentett például az intézményrendszer szintjei közötti rossz 

kommunikáció vagy a különböző ágazatokra kidolgozott stratégiák hiánya - a 2007-13-as 

időszakban az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében ezt kisebb ágazati egységekre 

vonatkozó stratégiák kidolgozásával igyekeztek hatékonyabbá tenni. További gyengeségként 

mutatkoztak a korábbi időszakban, hogy a benyújtott projektek, illetve a csatolt költségvetések 

nem voltak kellőképpen előkészítve, kidolgozva. (Ehhez kapcsolódóan például a közbeszerzési 



115 

 

törvényt is módosították, hogy a folyamat már az építési engedély megléte előtt elindulhasson.) 

Az új programozási időszak kereteit és végrehajtását tehát teljes mértékben az előző időszak 

tapasztalataihoz igazították, ami mai napig kulcsszó a magyar regionális politika alakításában, 

habár e tekintetben még távol áll az EU országaitól is. 

A következő időszak fontos feladatai közé tartozik majd a közigazgatási rendszer 

átalakítása, illetve a regionális szintű intézményrendszer megerősítése, összehangolása, hosszabb 

távon pedig a regionális önkormányzat megteremtése. 
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