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I. AZ EURÓPAI UNIÓ KIALAKULÁSA 

 

I.1. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ ELMÉLETI ALAPJAI 

 

Európa hosszú évszázadokon keresztül gyakori és véres háborúk színhelye volt. 1870 és 1945 

között Franciaország és Németország háromszor is hadban állt egymással, a kontinens számos 

tekintetben megosztott volt. Az európai vezetők többsége osztotta tehát azt a meggyőződést, 

hogy az országaik közötti hosszantartó béke biztosításának egyetlen lehetősége a gazdasági és 

politikai egységesülés.  

A második világháború után az európai béke és fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 

volt, hogy létrejöjjön egy közös intézményeken alapuló szervezet, amely egyrészt lehetetlenné 

tesz egy újabb háborút, feloldja a Franciaország és Németország közötti évszázados ellentétet, 

másrészt a gazdasági együttműködés fejlesztésével visszaadja és javítja az európai országok 

versenyképességét a világban, harmadrészt ellensúlyt képez a kommunista országokkal 

szemben.  

 

I.2. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE 

 

Az európai integráció előfutárai a BENELUX államok voltak, hisz felismerve országaik 

gazdasági teljesítőképességét Belgium és Luxemburg már az 1920-as években gazdasági 

szövetségre lépett, melyhez Hollandia 1944-ben csatlakozott.  

1950-ben a francia külügyminiszter, Robert Schuman azt javasolta, hogy egységesítsék 

Nyugat-Európa szén- és acéliparait. Ennek eredményeként hozták létre 1951-ben az Európai 

Szén- és Acélközösséget (ESZAK) hat tagállam részvételével: Belgium, Franciaország, 

Hollandia, Luxemburg, a Német Szövetségi Köztársaság és Olaszország. A tagországok a 

független, szupranacionális (nemzetek felett álló) ún. "Főhatóság"-ot ruházták fel a szén-és 

acéliparaikat érintő döntések jogával. A Főhatóság első elnöke Jean Monnet volt. A közös 

szén-és acélpiac célja többek közt az volt, hogy biztosítsa a békét a II. világháború győztes és 

vesztes nemzetei között. A közös szén- és acélpiac egyenlő és együttműködő félként, közös 

intézményeken keresztül fogta össze őket. 

A hat tagállam azután elhatározta, hogy létrehozzák az Európai Gazdasági Közösséget 

(EGK), mely egy az áruk és a szolgáltatások széles skáláját magában foglaló közös piacon 

alapulna. 1968. július 1-jén teljes mértékben eltörölték a hat ország között a belső vámokat és 

az 1960-as évek folyamán, létrehozták a közös agrár és a közös kereskedelmi politikát. 
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A hatok sikere arra ösztönözte Dániát, az Egyesült Királyságot és Írországot, hogy 

benyújtsák csatlakozási kérelmüket a Közösséghez. Az első bővítésre, mely során a 

tagállamok száma hatról kilencre nőtt, 1973-ban került sor. Ezzel egyidőben a Közösség új 

feladatokat tűzött ki magának, illetve új politikaként bevezette a szociálpolitikát, a regionális- 

és a környezetvédelmi politikát. A regionális politika bevezetése az új tagállamok regionális 

fejlettségbeli különbségeinek kiküszöbölése érdekében került be a Közösség politikái közé, 

végrehajtási eszközeként, 1975-ben az Európai Regionális Fejlesztési Alapot hozták létre 

(angol röv.: ERDF). 

Az 1970-es évek elejére, a Közösség vezetői felismerték, hogy országaik gazdaságait egy 

szintre kell hozniuk, illetve, hogy szükség lesz a monetáris unió létrehozására. Ezzel szinte 

egyidőben az Egyesült Államok úgy döntött, hogy felfüggeszti a dollár aranykonverzióját. A 

döntés világméretű monetáris instabilitás kezdetét jelezte, melyet csak tovább súlyosbított az 

1973-as és az 1979-es olajválság. Az Európai Monetáris Rendszer bevezetése 1979-ben 

hozzájárult az árfolyamok stabilizálásához és arra ösztönözte a tagállamokat, hogy olyan 

szigorú politikát folytassanak, melynek révén kölcsönösen segíthették egymást, és ami 

lehetővé tette egy stabil gazdaság kialakítását. 

1981-ben Görögország, majd 1986-ban a déli irányú bővítés következő lépéseként 

Spanyolország és Portugália is csatlakozott az Európai Közösségekhez. Az új tagállamok 

csatlakozása még inkább szükségessé tette, hogy a gazdasági fejlődés terén a Tizenkettek 

között tapasztalható különbségek csökkentésére ún. „strukturális programok”-at vezessenek 

be. Az első ilyen program az integrált mediterrán programok (IMP) volt. 

Ezzel párhuzamosan az EGK egyre fontosabb szerepet töltött be a nemzetközi porondon. 

Fejlesztési segélyről és kereskedelemről szóló egyezmények sorozatát írja alá az afrikai, 

karib-tengeri és csendes-óceáni országokkal (AKCS országok), a négy egymást követő Lomé-

i Egyezmény (Lomé I, II, III és IV, 1975-1989), majd a 2000-ben aláírt Cotonou Egyezmény 

keretében. Az ilyen és ehhez hasonló eszközök teszik lehetővé Európa, a világ vezető 

kereskedelmi hatalma számára, hogy megszilárdítsa helyét a nemzetközi porondon. Az 

Európai Unió célként tűzte ki a közös kül-, és biztonságpolitika megteremtését. 

Az 1980-as évek elején tapasztalható gazdasági recesszió következményeként széles körű 

"euro-pesszimizmus" volt tapasztalható. 1985-ben azonban, amikor a Jacques Delors által 

elnökölt Európai Bizottság kiadta az európai egységes piac 1993. január 1-jéig történő 

kialakításának menetrendjét meghatározó "Fehér Könyvet", új remény született. Az 1986. 

februárjában aláírt és 1987. július 1-jén hatályba lépett Egységes Európai Okmány ezt a 

nagyra törő célt erősítette meg. 
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A Berlini Fal leomlása 1989-ben alapvetően átrajzolta Európa politikai szerkezetét. 1990. 

október 3-án újraegyesítették Németországot, a szovjet fennhatóságot lerázó közép-és kelet-

európai országok pedig demokratikus változásokon mentek keresztül. 1991. decemberében 

felbomlott a Szovjetunió. 

Mindeközben az Európai Közösségek is változáson ment keresztül. A tagállamok egy új 

szerződésről tárgyalnak, melyet azután az Európai Tanács (az állam- és kormányfők) 1991. 

decemberében, Maastrichtban elfogad. A Maastrichti vagy más néven az Európai Unióról 

szóló szerződés 1993. november 1-jén lépett hatályba. Az EGK elnevezése Európai 

Közösségre (EK) változott. A már létező közösségi rendszerhez további, kormányközi 

együttműködés alapján működő területeket csatolva, a szerződés létrehozza az Európai Uniót 

(EU). A szerződés egy nagyra törő programot szabott tagállamai számára: a monetáris unió 

megvalósítását 1999-re, az uniós polgárság intézményének bevezetését, új közösségi politikák 

bevezetését - mely magában foglalná a közös kül-, és biztonságpolitikát (KKBP) - illetve a 

belbiztonságot illető intézkedéseket. 

Az új európai dinamizmus és a változó geopolitikai helyzet arra késztetett három országot, 

név szerint Ausztriát, Finnországot és Svédországot, hogy 1995. január 1-jén csatlakozzon az 

Európai Unióhoz. Az immáron 15 tagú Unió megindult az eddigi legnagyobb horderejű cél 

irányába: megcélozta a nemzeti valuták felváltását az egységes európai pénznemmel: az 

euróval. 2002. január 1-jén az EU 12 országában (az ún. „eurózónában”) bankjegyek és 

pénzérmék formájában bevezetésre került az euró (Nagy-Britannia, Dánia és Svédország nem 

vezette be az egységes valutát).  

A 21. század előrehaladtával, az európai polgároknak szembe kell nézniük a globalizáció 

által támasztott kihívásokkal. A forradalmian új technológiák illetve az Internet-robbanás 

átalakítják a világgazdaságot. A jelentős gazdasági változások azonban társadalmi töréshez is 

vezethetnek és kulturális sokkot is gerjeszthetnek. 

A 2000. márciusában, Lisszabonban ülésező Európai Tanács egy olyan átfogó stratégiát 

fogadott el, mely az Unió gazdaságának modernizálásáról illetve az Uniónak a világpiacon 

történő versenyképessé tételéről szól, olyan nagy versenytársakkal szemben, mint az Egyesült 

Államok illetve az újonnan iparosodott országok. A „Lisszaboni stratégia” célként tűzte ki, 

hogy a gazdaság minden szektorát megnyitja a verseny előtt, elősegíti az innovációt és az 

üzleti befektetést, és olyan módon modernizálja Európa oktatási rendszerét, hogy az 

megfeleljen az információs társadalom által támasztott követelményeknek. 

Ezzel egy időben, a munkanélküliség problémája illetve a nyugdíjrendszerek növekvő 

költségei mind olyan jelentős nehézségeket jelentenek a tagállamok gazdaságára nézve, 
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melyek megoldása csak reformok útján lehetséges. A tagállamokban a közvélemény egyre 

inkább sürgeti kormányait, hogy megoldást találjanak e problémákra. 

Épphogy felépült a tizenötök Európája, amikor 12 újabb ország kérte csatlakozását. Az 

1990-es évek közepén felvételüket kérték az Unióba a volt szovjet blokk táborába tartozó 

Bulgária, a Cseh Köztársaság, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia; a 

valamikor a Szovjetunió részét képező három balti állam Észtország, Lettország és Litvánia 

továbbá a volt Jugoszlávia egyik tagállama Szlovénia, illetve két földközi-tengeri ország: 

Ciprus és Málta. 

 

1. ábra: Az Európai Unió bővülési hullámai 

 
Forrás: KISS É. 2003. pp. 26. 

 

Az Unió így komoly szerepet vállalt a kontinens gazdasági-politikai stabilizációjában. 

1997 decemberében, Luxemburgban majd 1999. decemberében, Helsinkiben megkezdődtek a 

csatlakozási tárgyalások a tagjelölt országokkal. Az Unió az eddigi legnagyobb bővítését 

kezdte meg ezzel a folyamattal. A tagjelölt országok közül tíz országgal 2002. december 13-

án lezárultak a tárgyalások Koppenhágában. A sikeres tárgyalásoknak köszönhetően az 
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Európai Unió tagállamai 15-ről 2004. május 1-én 25-re nőttek, a tagállamok száma pedig az 

újabb országok csatlakozásával az elkövetkezendő években várhatóan tovább fog emelkedni. 

A több mint 50 éve zajló integrációs folyamat óriási hatással volt Európa történelmére és 

az európai mentalitásra. A tagállami kormányok, politikai színezettől függetlenül, tisztában 

vannak azzal, hogy az abszolút nemzeti szuverenitás ideje lejárt és hogy egyedül az egyesített 

erő és az (ESZAK szerződésben megfogalmazott) "közösen megosztott jövő" érdekében való 

fellépés teszi lehetővé a tagállamok számára a gazdasági és társadalmi fejlődés folytatását, 

illetve a világ színpadán gyakorolt befolyásuk fenntartását. 

 

I.3. AZ EURÓPAI UNIÓ LÉTREJÖTTE, AZ INTEGRÁCIÓ ELMÉLYÍTÉSE 

 

Az ESZAK sikere olyan nagy volt, hogy néhány éven belül a "hatok" úgy döntöttek, hogy 

továbblépnek és gazdaságaik más szektorait is egységesítik. 1957-ben aláírták az Európai 

Atomenergia-Közösséget (EURATOM) és az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) 

létrehozó Római Szerződést. Megkezdődött a tagállamok közötti kereskedelem akadályainak 

elhárítása és a "közös piac" létrehozása. 

1967-ben összeolvadtak az európai közösségek intézményei. Ettől kezdve egyetlen 

Bizottság, egyetlen Miniszterek Tanácsa és egyetlen Európai Parlament létezik. 

Az Európai Parlament képviselőit eredetileg a nemzeti parlamentek választották, 1979-

ben viszont megtartották az első közvetlen választásokat, és ez lehetővé tette azt, hogy a 

tagállamok polgárai az általuk választott képviselőre szavazhassanak. Azóta ötévente tartanak 

közvetlen választásokat. 

A Maastricht-i Szerződés (1992) a tagállamok közötti együttműködés új formáit vezette 

be - például a védelmi politika és az "igazság- és belügyek" esetében. A kormányközi 

együttműködésnek a már létező "közösségi" rendszerhez való hozzáadásával a Maastricht-i 

Szerződés létrehozta az Európai Uniót (EU). 
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2. ábra: 

 

Az Európai Unió három pillére 
 
 

EEUURRÓÓPPAAII  UUNNIIÓÓ  
 
 
 
1. pillér     2. pillér    3. pillér 
 
Európai Közösségek         Közös Kül- és  Rendőrségi és Bűnügyi 
     Biztonságpolitika         Együttműködés 
 
 
 
EK  Euratom  ESZAK 
 

I.4. EURÓPAI KÖZÖS POLITIKÁK 

 

Az EU-tagállamok közötti gazdasági és politikai együttműködés azt jelenti, hogy ezeknek az 

országoknak sokféle kérdésben közös döntéseket kell meghozniuk. Ezért közös politikát 

dolgoztak ki nagyon sok területen: a mezőgazdaságtól a kultúráig, a fogyasztóvédelemtől a 

versenypolitikáig, a környezetvédelemtől és energiaügyektől a közlekedésig és a 

kereskedelemig. 

Az első években a szén- és acélszektor közös kereskedelmi politikájára, valamint egy 

közös agrárpolitika kidolgozására fektették a hangsúlyt. Később az idő haladtával és a 

felmerülő igényeknek megfelelően a közös politika skálája újabb és újabb területekkel bővült. 

A változó körülmények következtében néhány kulcsfontosságú politikai célkitűzés is 

megváltozott. Az agrárpolitika célja például már nem az, hogy minél több élelmiszert 

termeljünk a lehető legolcsóbban, hanem az, hogy azokat a gazdálkodási módszereket 

támogassuk, amelyek egészséges, kiváló minőségű élelmiszert állítanak elő és egyben a 

környezetet is kímélik. Számos EU-politika veszi figyelembe a környezetvédelem 

szükségességét. 

Ugyancsak fontossá vált az Európai Unió kapcsolata a világ többi részével. Az EU 

jelentős tárgyalásokat folytat harmadik országokkal kereskedelmi és segélyegyezményekről, 

valamint munkálkodik a Közös Kül-, és Biztonságpolitika kidolgozásán. 

Jelen pontban az EU politikái közül külön kiemelnénk a regionális politika fontosságát, 

mely a regionális fejlettségbeli különbségeknek köszönhetően a közösségi politikák egyik 
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kiemelt színtereként kezelhető. Az EU regionális politikáját a következő alapok 

finanszírozzák: 

 

• Európai Szociális Alap (1960) 

• Mezőgazdasági Orientációs és Gazdasági Alap (1970) 

• Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) (1974) 

• Kohéziós Alap (1991) 

• Európai Beruházási Bank (1988 után fontos) 

 

I.5. AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC KIALAKÍTÁSA 
 
Időbe került, míg a tagországoknak sikerült az egymásközti kereskedelem útjában álló összes 

akadályt elhárítani és "közös piacuk"-ból egy olyan igazi egységes piacot kovácsolni, amely 

biztosítja az áruk, szolgáltatások, személyek és a tőke szabad mozgását. Az egységes piac 

hivatalosan 1992-ben valósult meg, bár még bizonyos területeken a mai napig is sok a 

tennivaló, pl. a pénzügyi szolgáltatások valóban egységes piacának megteremtése érdekében. 

Az 1990-es években egyre könnyebbé vált az emberek számára az Európán belüli mozgás, 

mivel az EU belső határainak többségén megszüntették az útlevél- és vámkezelést. Ennek 

egyik eredménye az uniós polgárok nagyobb mobilitása. 1987-óta például több mint egy 

millió európai fiatal tanult külföldön az EU támogatásával. 
 
I.6. AZ EGYSÉGES VALUTA, AZ EURO BEVEZETÉSE 

 

1992-ben az EU döntést hozott a gazdasági és monetáris unió (EMU) megteremtéséről, amely 

magában foglalja az Európai Központi Bank által irányított egységes európai valuta 

bevezetését. A közös valuta - az euró - 2002. január 1-én valósult meg, amikor euró 

bankjegyek és pénzérmék váltották fel a nemzeti valutát az Európai Unió 15 tagállamából 12-

ben (Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, 

Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország). 

 

 

 

 

I.7. AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSI HULLÁMAI 
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Az EU mérete az egymást követő bővítési hullámok következtében megnövekedett. Dánia, 

Írország és az Egyesült Királyság 1973-ban csatlakozott a Közösséghez, őket követte 

Görögország 1981-ben, Spanyolország és Portugália 1986-ban, Németország spontán 

bővülése 1990-ben, valamint Ausztria, Finnország és Svédország 1995-ben. Az Európai 

Uniónak további tíz kelet-közép és dél-európai ország lett tagja 2004. május 1-én: Ciprus, a 

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

Szlovákia és Szlovénia. Az ún. második körös országok közül Bulgária és Románia 

valószínűleg néhány évvel később követi őket (a csatlakozás megadott lehetséges időpontja 

2007) és Törökország szintén benyújtotta csatlakozási kérelmét.  

Ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy az EU 25 vagy több tagállammal is hatékonyan tudjon 

majd továbbműködni, a döntéshozatali rendszert erre alkalmassá kell tenni. Ennek érdekében 

a 2003. február 1-én hatályba lépett Nizzai Szerződés új szabályokat fektetett le az EU 

intézmények nagyságával és munkamódszereivel kapcsolatban. 

 

3. ábra: Az Európai Unió országai 

 
Forrás: www.europa.eu.int

II. REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
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Az európai növekedési gyűrűt mintegy 12 metropolis és központi régió alkotja, ahol az 

információ, tőke, munkaerő, innováció és kereskedelem koncentrálódik. A Londontól Párizsig 

és Brüsszeltől Frankfurtig terjedő korábbi magterület a 20. század utolsó harmadában kibővült 

Stuttgart és München irányában, valamint ettől délre is alakulóban egy Madrid - Barcelona - 

Lyon - Torino - Milánó innovációs tengely. 

 

4. ábra: Az Európai Unió térszerkezeti modellje 

 
 

Jelmagyarázat: 1. „Kék Banán”; 2. A „Kék Banán” kiterjedése, az indukált övezetek; 3. „Dél 

Északja” (sunbelt övezet); 4. High-tech körgyűrű; 5. Fejletlen régiók körgyűrűje; 6. Probléma 

régió.  

 

Forrás: Cséfalvay Z. 1998. 
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5. ábra: A „kék banán” a „francia banánnal” és a „német púppal” 

 

 
Forrás: Cséfalvay Z. 1999. 

 

További dinamikus növekedést produkált Skócia, Írország, Észak-Spanyolország és 

Portugália. Egy-egy meghatározó város közül, mint Berlin, Koppenhága, Lipcse és Drezda 

agglomerációs övezetének dinamizmusa is tovább formálja az európai térszerkezetet. 

Földrajzilag Európa közepén terjed az a növekedési gyűrű, melynek tengelye Bécs-Budapest 

felé mutat. A mediterránium felől Szlovénián keresztül a Dunántúl középső részén át egy 

összekötő folyosó nyílik, ezzel Közép-Európa mint a növekedési gyűrűk metszéspontja 

jelenik meg az új évezred új regionális térszerkezetében. A Budapest-Győr-Bécs-Brno-

Pozsony ötszög pedig további rácsatlakozást biztosíthat a Prága-Berlin gazdasági tengelyre. 

Budapest szerepe tehát egyrészt az említett növekedési zónákhoz való kapcsolódás biztosítása 

és felerősítése, másrészt mindezen folyamatok terjesztése Kelet és Dél felé. A Budapest-

Balkán közötti szálak erősödése megmutatkozik Kecskemét és Szeged fejlődésén keresztül, az 

M3-as autópálya teljes kiépítésével pedig egy Miskolc-Kassa vonal, valamint egy Kárpátalja - 

Ukrajna - Erdély (Debrecen - Nyíregyháza - Záhony - Beregszáz -Marosvásárhely) vonal 

formálódhat, míg tőlünk északra a Berlin-Varsó-tengely Minszk irányába mutat. Az európai 

térszerkezetet és benne Közép-Európa helyét tetszetős geo-modellek ábrázolják, melyek közül 

az áttekinthetőség kedvéért szemléltettük az ismert "kék banán" majd annak továbbfejlesztett 

változatait. 
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Kulcskérdés tehát, hogyan tud a "kék banán” kelet felé terjeszkedni, vannak-e a 

rendszerváltásnak nyertes régiói és nagyvárosai, amelyek összeköthetőek a Nyugat és egyben 

a saját belső terei felé. A nyertes régiók Kelet-Közép-Európa nyugati felén helyezkednek el és 

Gdansktól kiindulva Poznan-Wroslaw városokon át Prágáig ível nyugat felé, majd innen 

Brnon, Bécsen és Pozsonyon át Budapesten végződik 

 

6. ábra: Makrostruktúrák a közép- és kelet-európai térségben 

 
Jelmagyarázat: 1. Északi ipari gyűrű; 2. Ipari háromszög (Halle-Lodz-Budapest); 3. Bővülés 

a Kárpátok irányába; 4. „Közép-Európai Bumeráng” jelenlegi és potenciális közép-európai 

fejlődési zóna; 5. „Keleti Fal”, keleti határzóna; 6. Átalakulás központi régiói; 7. Észak-déli 

jövőbeli együttműködő térség, fejlődési lehetőséggel; 8. Nyugat-kelet folyosó. 

 
Forrás: RECHNITZER J. (1999) 

 

A vesztes térségek Lengyelország, Szlovákia és Magyarország keleti határvidékein egy 

összefüggő elmaradott övezetet alkotnak, gyengítve a "bumeráng" zóna 

belső/háttérkapcsolódási lehetőségeit. A regionális átrendeződések kritikus területei tehát a 

rendszerváltó országok határmenti tereinek perifériális mivolta, ahol a határ nem összekötő 

kapocs, hanem akadály, a helsinki korridorok, a multiregionális együttműködések, ezen a 

helyzeten igyekeznek segíteni és változtatni (ld. EURORÉGIÓ-modellek). Sajátos helyzet 
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alakult ki napjainkban Kelet-Közép-Európában, a különböző fejlettségi szintű régiók mentén 

az erőforrások mozgásának ellentétes irányú rendszerét regisztrálhatjuk: a tőke nyugatról 

keletre halad, míg a munkaerő keletről nyugatra. Koncentrálódásuk Közép-Európa nyugati 

régióit és nagyvárosait emeli ki, míg Közép- és Kelet-Európa közötti határrégiók a határok 

nyitottságából eddig csak a nagy tranzitforgalommal, az elvándorlással és közbiztonság 

romlásával szembesültek. Kelet-Közép-Európa jövőképe tehát a transzformációs folyamatok 

intenzitásának, ill. annak térbeli terjedésének függvénye. A félperiférikus helyzet és szerepkör 

fennmaradása esetén a nyugat-keleti fejlődési folyosók jelentik csupán a Nyugatra való 

rácsatlakozásunkat. A "közép-európai bumeráng" termelőzóna megerősödhet alapvetően 

bedolgozó jellegű iparosítással a multinacionális vállalatok irányítása alatt, a nagyvárosok a 

szolgáltató ágazatok fontos központjaivá válnak, a régió belső kontaktusa erősödik, mindez a 

félperiférikus szerepkör csökkenésével járhat. Megjelenhetnek a régióban új, innovatív 

növekedési gócpontok tudás- és kutatásigényes ágazatokkal, megerősödő középvállalkozói 

réteggel, ebben az esetben az európai térszerkezetet minőségileg új jegyekkel gazdagítja a 

Régió és a geo-modellekben gondolkodókat is rákényszerítheti hagyományos nyugat-európai 

szemléletük átértékelésére. 
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III. AZ EURÓPAI UNIÓ REGIONÁLIS POLITIKÁJA 

 

III.1. BEVEZETÉS 

 

Az Európai Unió hosszú évtizedekre visszanyúló regionális támogatási politikájának első 

számú célja a Közösség legelmaradottabb régióinak felzárkóztatása, a gazdasági különbségek 

kiküszöbölése, vagyis a felzárkózás-felzárkóztatás igénye volt. A regionális támogatási 

politika olyan területekre terjed ki, mint az alapinfrastruktúra kiépítése, a humánerőforrások 

fejlesztése, a vállalkozói szféra támogatása, ösztönzése. Az EU alapvető célja tehát a 

támogatásokon keresztül a fejletlenebb területek gazdasági és szociális kohéziójának elérése, 

mellyel megnő az adott terület, régió vagy ország versenyképessége, gazdasági súlya, az EU-n 

belüli szerepe, megítéltetése.  

Az Unió támogatásainak fontos célja, hogy azok hosszú távú előnyöket nyújtsanak az adott 

régió vagy térség fejlődése szempontjából. A Strukturális Alapok és egyéb EU támogatási 

formák, vagy kezdeményezések nyújtotta támogatásoknak komplex módon kell 

befolyásolniuk a gazdasági és társadalmi tényezőket, azokra együttes és tartós hatást kell 

kifejteniük. A támogatások fő célja tehát immáron nem a specializáció, hanem a 

diverzifikáció elérése, alapvető céllá vált tehát az adott térség gazdasági potenciálja 

sokszínűségének elérése, több lábon állásának megvalósítása. A Strukturális Alapok nyújtotta 

támogatások következtében így nő az adott térség versenyképessége, GDP termelése, csökken 

a munkanélküliség, megindul a társadalmi és szociális kohézió, a térség komplex felzárkózási 

folyamata. 

 

III.2. A REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

EURÓPÁBAN 

 

A Római Szerződésben (1957) annak ellenére, hogy regionális politikára vonatkozó 

célkitűzéseket nem tartalmazott mégis megfogalmazódik, hogy a nyugat-európai integráció 

nem képzelhető el a regionális különbségek mérséklése nélkül, hiszen a területi egységek 

közötti jelentős fejlődésbeli eltérések akadályozzák az áruk, a szolgáltatások, a tőke és 

munkaerő szabad áramlását. A hatvanas évek erőteljes gazdasági növekedésében a területi 

kérdések nem kerültek felszínre, ugyanakkor 1964-ben az EU Gazdasági és Szociális 

Bizottságának egyik feladataként megjelenik a regionális politika, és 1967-ben ennek 

szervezésére önálló főigazgatóság alakult. 
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A területi különbségek a Közösség bővítésének előkészítésekor kerültek igazán felszínre, 

hiszen az akkor újonnan csatlakozó országokban (Nagy-Britannia, Írország, Görögország) 

jelentős regionális fejlettségbeli különbségekkel kellett számolni, amelyek mérséklése 

szükségessé vált. 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. 1975-ben létrehozták az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERDF), 

amelynek működése során 1975-1988 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. 

A Bizottság 1999. évi, regionális politikai beszámolója szerint a strukturális 

támogatásoknak köszönhetően 1989-1996 között az 1. Célkitűzés hatálya alá tartozó 

régiókban 63%-ról 69%-ra nőtt az egy főre eső GDP, azaz közelített a közösségi átlag 75%-

ához. A Kohéziós Alap jelentős mértékben járult hozzá Írország, Portugália, Görögország és 

Spanyolország GDP növekedéséhez, az előbbi három ország esetében éves szinten a 

növekedés 10%-os volt, ehhez a közösségi támogatások legkevesebb 1%-kal járultak hozzá. 

A további bővítések (Spanyolország, Portugália 1986), valamint a regionális folyamatok 

hatásának felismerése indította el a regionális politika átfogó reformjának előkészítését és 

kidolgozását. 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 kohézióról szóló címmel. A regionális politika céljaként a gazdasági és szociális 

kohézió erősítését jelölték meg, mint a majdani gazdasági és pénzügyi unió feltételét.  

A regionális politikát 1988-ban reformálták meg. Ennek keretében emelték az ERDF 

támogatási alapját. Elhatározták, hogy a területi folyamatok alakításához felhasználható 

további alapok: Európai Szociális Alap (ESF) 1960, Európai Mezőgazdasági Orientációs és 

Garancia Alap (EAGGF) 1962; Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) 1975, majd az 

ezzel kibővült Halászati Pénzügyi Alap (FIFG) 1993 között erősítik a koordinációt. Az 

együttesen Strukturális Alapoknak nevezett pénzügyi források nem az egymástól független 

projekteket, hanem az átfogó programokat támogatják. A Strukturális Alapok felhasználását 

tehát 1988-ban újraszabályozták, amikor is öt célkitűzést határoztak meg. Ezeket 1993-ban 
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kismértékben megváltoztatták, majd a további bővítések (Ausztria, Svédország, Finnország 

1995) hatására 1995-ben a fent említett FIFG-vel egészítették ki. Ugyancsak a reform 

részeként költségvetési időszakokat határoztak meg (1988-1993, 1994-1999, 2000-2006), 

amelyekben előre kijelölték a fejlesztési célkitűzéseket, valamint az azokhoz rendelt 

támogatások összegét és felhasználásuk módját. 

Az Európai Unió létrehozását kimondó, annak működését és elveit meghatározó 

Maastrichti Szerződés (1992) a regionális politika általános céljait a fenntartható, kiegyenlített 

és hosszú távú gazdasági és szociális fejlődés biztosításában, a belső határok nélküli 

gazdasági tér megteremtésében és a gazdasági, valamint a szociális kohézió erősítésében 

határozta meg.  

Az Európai Unió létrehozását kimondó Maastrichti Szerződés alapelveiben szereplő 

regionális politikai célok hosszú távon érvényesülnek, s azok nem csak az Unió országainak 

területfejlesztési célkitűzéseit határozzák meg, hanem a tagjelölt országokét is, s végső soron 

valamennyi európai ország területfejlesztési politikájára hatnak, formálják annak módszereit 

is. Az Unióban a Maastrichti Szerződésben foglaltak alapján az 1994-1999 közötti 

költségvetési időszakban, illetve az azt követő 2000-2006-os tervezési periódus reformjaival 

(Agenda 2000) alakult ki a regionális politika támogatásának új eszköz- és 

intézményrendszere, amely a fenti célok megvalósítását szolgálja.  

 

III.3. A KÖLTSÉGVETÉS 

A költségvetési kiadások több mint a felét a közös mezőgazdasági politika és az EU 

strukturális támogatásai emésztik fel. Ezeket leszámítva a közösségi költségvetés 

mindenekelőtt az EU gazdasági potenciáljának fokozását célzó beruházásokra irányul. (Az 

1998. december 31-i előttre vonatkozó összegekben az ECU-t (European Currency Unit) 

adjuk meg, míg az 1999 utáni összegek esetében az eurót használjuk.)  

III.3.1. A költségvetési eljárás  

 

A Bizottság, a Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament egyaránt részt vesz a közösségi 

költségvetés megalkotásában.  

A Bizottság minden évben előzetes költségvetés-tervezetet készít, amelyet legkésőbb a 

tárgyévet megelőző év július 1-ig megküld a Tanácsnak. Ezt a Tanács vagy elfogadja, vagy 

minősített többséggel (QMV) módosítja, amely október 5-ig az Európai Parlament elé kerül. 
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Az Európai Parlament ezt első olvasatban megvitatja, és azután vagy jóváhagyja és elfogadja, 

vagy pedig módosításokat javasol a "kötelező kiadásokra" (compulsory expenditures) és a 

"nem-kötelező" kiadásokra" (non-compulsory expenditures) vonatkozóan. (A kötelező 

kiadások azok a kiadások, amelyeknek mind a jogcíme, mind a nagysága a négy 

Alapszerződésből [a Párizsi, a Római, a Maastrichti Szerződések, valamint az Egységes 

Európai Okmány] vagy az azok alapján elfogadott jogszabályokból erednek. Az 1995-2000 

közötti költségvetéseknek több, mint 50 %-át teszik ki). A Parlamentnek ehhez 45 nap áll 

rendelkezésre.  

A Tanács ezután 15 napon belül újra megvizsgálja a költségvetést, majd minősített 

többséggel vagy elfogadja a Parlament módosításait és ezáltal magát a költségvetést, vagy 

változtatásokat eszközöl. Ez esetben a költségvetés második olvasásra visszakerül a 

Parlamenthez, amely azután kimondja a végső szót. Ezen a ponton újra bevezetheti a 

módosításokat, miután "egyeztetési eljáráson" (conciliation procedure) vett részt a Tanáccsal, 

majd minősített többséggel (a leadott szavazatok háromötödével) megszavazta és így 

végérvényesen elfogadta a költségvetést. Ha a Parlament elutasítóan voksol, a Tanácsnak 

másik költségvetési tervezetet kell beterjesztenie.  

A költségvetéssel kapcsolatban tehát a döntés joga megoszlik a Tanács és az Európai 

Parlament között, mely utóbbit az általános választójog alapján választják. Az Európai 

Parlament így egyfajta demokratikus kontrollt gyakorol, miután a költségvetés elfogadása és 

az annak végrehajtásával kapcsolatban a Bizottság részére adandó felmentvény megadása 

egyaránt rajta múlik.  

 

Bevételek  

 

1995-ben a költségvetés bevétele 76 milliárd ECU volt: minden állampolgárra 205,5 ECU-s 

hozzájárulás jutott, ami a tagállamok bruttó hazai össztermékének (GDP) 1,2 %-át, 

költségvetéseiknek pedig mintegy 2,4 %-át tette ki. 1973-ban az Európai Közösség 

költségvetése a GDP 0,5 %-a volt. Ez a százalékarány a közösségi politikák fejlődésének 

mértékében növekedett, miután az EU az egyes tagállamok újraelosztási mechanizmusaiban 

és annak finanszírozásában egyre növekvő részért vállal felelősséget. A forrásokat 1988-ban 

az Egységes Okmány megvalósítását célzó reform során megnövelték. Ez a reform ugyancsak 

bevezette a szigorú költségvetési fegyelmet a kiadások ellenőrzése érdekében és 

megállapította az EU saját forrásainak plafonját, amelyek 1970 óta a tagállamok nemzeti 

hozzájárulásait helyettesítik. A Maastrichti Szerződés végrehajtása során előírt tevékenységek 
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megvalósítása érdekében ezt a plafont a GDP 1,2 %-áról (1993) 1999-re 1,27 %-ra növelték. 

A költségvetés ugyanezen időszak alatt reálértékben 27 milliárd ECU-vel nőtt.  

 

Az Európai Unió költségvetésének bevételei az alábbiakból származnak:  

 

-VAT (value-added tax - értéktöbblet-adó-ÁFA) biztosítja a bevétel több mint felét (1995-ben 

az 51,4 %-át), minden egyes tagállam bruttó értéktöbblet-adójára fizetett hozzájárulás által. 

Kezdetben 1 %-ban határozták meg, majd e járulék 1985-ben 1,4 %-ra emelkedett. A 

járulékalap plafonját 1988-ban a bruttó nemzeti össztermék (GNP) 55 %-ában állapították 

meg. A saját forrásokról szóló határozat a maximális VAT-arányt 1999-re 1,4 %-ról 1 %-ra 

csökkentette. A járulékalap plafonja 1999-re fokozatosan a GNP 50 %-ára mérséklődött.  

-az EU-ba belépő árukra fizetett vámok, az EU-ba importált mezőgazdasági termékekre 

megszabott lefölözési összegekkel együtt. Ezek 16,9 %-át teszik ki a bevételeknek. Céljuk, 

hogy a közösségi árakat összhangba hozzák a különböző importált termékek áraival és hogy 

védjék az Unió mezőgazdasági termelőit;  

-a cukor és izoglukóz lefölözések, amelyeket azért vezettek be, hogy a termelőket a 

többlettermelés visszafogására ösztönözzék. Ez a bevételek 1,8 %-át teszi ki;  

-1988-ban az Európai Tanács elhatározta, hogy egy "negyedik forrást" is bevezet, amely az 

egyes tagállamok GNP-jén alapul, gondosan tekintetbe véve minden ország fizetőképességét. 

1995-ben ez tette ki a bevételek 28,4 %-át.  

Az Egyesült Királyság hozzájárulását a közösségi bevételekhez Margaret Thatcher 

konzervatív kormányzatának erőteljes lobbizása miatt az 1984-es fontainebleu-i EK-csúcs 

egyharmadával csökkentette. Ez a kedvezmény jelenleg is érvényben van, de az Agenda 2000 

ajánlásai alapján legkésőbb a keleti bővülés időpontjában felül kell vizsgálni.   

 

Kiadások  

 

Az EU kiadásai jelenleg kb. 90 milliárd eurót tesznek ki, ha az Európai Fejlesztési Alapot és 

az ESZAK-ot is figyelembe vesszük. Az adminisztratív költségek (az EU kb. 28 000 

tisztviselővel működik) 4,36 milliárd eurós összege a költségvetésnek csupán 5 %-át teszi ki. 

A kiadások csaknem 90 %-a a Közösségen belül, Közép- és Kelet-Európában vagy a 

harmadik világban beindított gazdasági, szociális, kulturális és regionális programokra jut.  

A mezőgazdaság támogatása a Közösség kiadásainak még mindig több mint a felét 

használja fel. A költségvetés 45 %-a jut ártámogatásra, valamint közvetlenül a 
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gazdálkodóknak juttatott jövedelemkiegészítésre. Noha a "zöld Európára" költött összeg első 

látásra aránytalanul nagynak tűnhet, ez azzal a ténnyel magyarázható, hogy a Közösség ezen a 

területen vette át leginkább a nemzeti költségvetésektől a finanszírozást.  

1999-ben a strukturális intézkedések képezik a kiadások második legnagyobb tételét, 

32,956 milliárd euróval. A Közösség a Strukturális Alapokon keresztül 143 milliárd ECU 

összeget szánt az 1994-99-es időszakban arra, hogy erősítse az Unió gazdasági és szociális 

kohézióját az egységes piac kiteljesedése érdekében, valamint felkészüljön a gazdasági és 

monetáris unióra (EMU). A Strukturális Alapok célja, hogy a közösségi regionális politika 

részeként csökkentsék a régiók közti különbségeket és megpróbálják visszaszorítani a 

munkanélküliséget.  

Az úgynevezett Unión belüli politikák (internal policies) alkotják a következő nagy 

csoportot. A költségvetés főösszegében ehhez a rovathoz tartoznak a közös mezőgazdasági 

politikát és a strukturális politikákat leszámítva az egyéb közösségi politikák a képzés, 

ifjúság, kultúra, audio-vizuális eszközök, tájékoztatás, szociális intézkedések, energia, 

nukleáris biztonság, környezetvédelem, fogyasztóvédelem és transz-európai hálózatok terén. 

A kutatás és műszaki fejlesztés egy olyan keretprogramba tartozik, amely által az EU 

nagyszámú kutatási projektet támogat. Ezekben több tagállam munkacsoportjai működnek 

együtt. Az Unión belüli politikák finanszírozására 1999-ben összesen 5,894 milliárd euró jut.  

1999-ben 6,34 milliárd eurót szánnak az Unión kívüli programokra és akciókra, ideértve a 

közép- és kelet-európai országokkal, a volt Szovjetunió független országaival, Latin-

Amerikával és a mediterrán térséggel folytatott fejlesztési együttműködést, az élelmiszer- és 

rendkívüli segélyekkel együtt. Ebben az összegben nem szerepel a Loméi Egyezmény alapján 

hetven afrikai, karibi és csendes-óceáni ország (ACP) részére nyújtott pénzügyi és műszaki 

segítség, amelyet a költségvetésen kívüli Európai Fejlesztési Alapból (European Development 

Fund - EDF) finanszíroznak: 1990 és 1995 között ez 10,8 milliárd ECU-t tett ki, amiből 1995-

re 1,8 milliárd ECU jutott (az összkiadások 2,2 %-a).  
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III.4. A STRUKTURÁLIS ALAPOK 

• az Európai Regionális Fejlesztési Alap (European Regional Development Fund - 

ERDF), melyet 1975-ben hoztak létre;  

• az 1958-ban megteremtett Európai Szociális Alap (European Social Fund - ESF);  

• az 1964-ben felállított Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 

(European Agriculture Guidance and Guarantee Fund - EAGGF), Orientációs 

Szekciója.  

 

Európai Szociális Alap 

Az ESZA a foglalkoztathatóság, az üzleti kedv, az esélyegyenlőség és a humán erőforrásokba 

történő befektetetések támogatásával célozza meg a munkanélküliség megelőzését és 

leküzdését. Az ESZA befektetések jelentős része oktatási és képzési intervenciókat és a 

munkaerőpiac fejlesztését célozza. Az Alap az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a Nemzeti 

Foglalkoztatási Akciótervek alatt működtetett tevékenységeket támogatja. Az ESZA általános 

feladatai és hatásköre az Európai Bizottság és Tanács 1784/1999 számú Rendeletében 

kerültek lefektetésre.  

 

Európai Bizottság Foglalkoztatási Főosztálya.  

 

Az ESZA az alábbi szakpolitikaterületeken végrehajtott tevékenységeket támogatja:  

 

 A munkanélküliség megelőzését és leküzdését célzó aktív munkaerőpiaci politikák 

kidolgozása és támogatása, a hosszútávú munkanélküliség megelőzése mind a férfiak, 

mind a nők körében, a hosszútávú munkanélküliek a munka világába történő 

visszavezetésének elősegítése, valamint a fiatalok és a munkaerőpiacra bizonyos ideig 

tartó távollét után visszatérni szándékozók integrálása a munka világába;  

 Esélyegyenlőség mindenki számára a munkerőpiac elérhetősége tekintetében, különös 

tekintettel a társadalmi kirekesztettség áldozataira;  

 Az alábbiak elősegítése és fejlesztése: képzés; oktatási tanácsadás, mint az élethosszig 

tartó tanulás része a munkaerőpiac elérhetőségének és az oda történő integráció 

 22



lehetősőgőnak elősegítése és fejlesztése érdekében; a foglalkoztathatóság javítása és 

fenntartása; az állás-mobilitás elősegítése;  

 Képzett, képesített és alkalmazkodóképes munkaerő kialakulásának, a munkaszervezet 

innovációjának és alkalmazkodóképességénak elősegítése, a vállalkozókedv és a 

munkahelyteremtést elősegítő feltételek fejlesztése, valamint a kutatás, tudomány és 

technológia területén összegyűlt képességek és emberi potenciál növelése; továbbá   

 A nők munkaerőpiaci bejutását és részvételét javító specifikus intézkedések, beleértve 

a karrierfejlődést, az új állásokhoz és vállalkozásokhoz való hozzáférést elősegítő 

intézkedéseket, és a nemi alapokon létrejövő vertikális és horizontális megkülönböztetés 

csökkentését a munkaerőpiacon.  

 

Európai Regionális Fejlesztési Alap  

Az ESZA az Európai Unión belül észlelhető fő regionális egyenlőtlenségek kezelését 

támogatja az elmaradott régiók fejlesztésén és strukturális átalakításán keresztül. Az ERFA 

befektetések jelentős része a fenntartható munkahelyek teremtését és védelmét ösztönző 

termelői beruházásokat, az infrastruktúrába történő beruházásokat, helyi és kis- és 

középvállalatok (KKV) fejlesztését és foglalkoztatási kezdeményezéseket támogat. Az ERFA 

általános feladatai és hatásköre az Európai Bizottság és Tanács 1793/1999 számú 

Rendeletében kerültek lefektetésre. 

 

Európai Bizottság Regionális Politika Főosztálya.  

 

Az ERFA az alábbi tevékenységeket támogatja:  

 

o Termelői beruházások fenntartható állások létesítése és megóvása érdekében; 

o A gazdasági potenciál, fejlődés, szerkezeti átalakulás és fenntartható állások teremtése 

és fenntartása terén növekedést eredményező infrastrukturális beruházások, beleértve 

az Európát átszelő közlekedési, telekommunikációs és energia hálózatok 

kialakításában és fejlesztésében fontos szerepet játszó infrastruktúrát, szem előtt tartva 

annak fontosságát, hogy a Közösség központi régióihoz csatoljuk az elszigetelt, 

külterületi, kontinentális helyzeténél fogva strukturális hátrányokkal küzdő régiókat.  
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o Az endogén potenciál növelése olyan intézkedések által, amelyek támogatják a helyi 

fejlődést és foglalkoztatási kezdeményezéseket és a kis- és középvállalkozások 

tevékenységét, különös tekintettel az alább felsoroltakra::  

o Vállalatok részére szolgáltatások támogatása, különösen a menedzsment, 

piactanulmányok, kutatás és a különböző vállalatokra egyaránt jellemző szolgáltatások 

terén;  

o A technológia átadásának finanszírozása, különös tekintettel pedig az 

információgyűjtésre és áramoltatásra, a vállalatok és kutatólétesítmények közti közös 

szervezetre, és a vállalatoknál kialakuló innováció megvalósításának finanszírozására;  

o Vállalatok pénzalapokhoz és kölcsönökhöz jutásának megkönnyítése megfelelő 

pénzügyi eszközök kialakítása által;  

o Beruházás közvetlen segítése; 

o A helyi- és a foglalkoztatás fejlesztésnek megfelelő mértékű infrastruktúra biztosítása; 

o Új munkahelyek teremtését biztosító szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák 

támogatása, kizárva azonban az ESZA által támogatott intézkedéseket; valamint  

o Technikai segítségnyújtáshoz tartozó intézkedések. 

 

Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap   

Az EMOGA két részre oszlik, a Garancia Részre és az Orientációs Részre. A Garancia Rész 

az Európai Unió Közös Agrárpolitikáján (KAP) belül eszközölt kifizetések finanszírozását 

szolgálja a mezőgazdasági jövedelmek és bizonyos vidékfejlesztési intézkedések, úgymint a 

korkedvezményes nyugdíj és számos agrár-környezetvédelmi projekt támogatása érdekében. 

Az Orientációs Rész más vidékfejlesztési intézkedések támogatását célozza, mint például a 

fiatal mezőgazdasági dolgozók program és a vidéki területek fejlesztésére szolgáló 

programok. Az EMOGA általános feladatai, hatásköre és vidékfejlesztési programjai az 

Európai Bizottság és Tanács 1257/1999 számú Rendeletében kerültek lefektetésre.  

 

Európai Bizottság Mezőgazdasági Főosztálya .  

 

Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz  

A HOPE a halászati struktúrák korszerűsítését szolgálja az ipar jövőjénak biztosítása és a 

halászatra épülő területek újraélesztése érdekében. A HOPE általános feladatai és a keretein 

belül jogosultságot élvező intézkedések az Európai Bizottság és Tanács 1263/1999 számú 

Rendeletében kerültek lefektetésre.  
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Európai Bizottság Halászati Főosztálya.  

 

A Maastrichti Szerződés valamint az Európai Tanács 1992-es edinburgh-i ülése 

megreformálta ezeket, illetve további pénzügyi forrásokat szabadított fel az egységes piac és a 

gazdasági és monetáris unió (EMU) maradéktalan megvalósulása érdekében.  

Ezen túlmenően az edinburgh-i csúcson döntés született a Kohéziós Alap létrehozásáról is 

azon tagállamok számára, amelyek nem érik el az Unió átlagos bruttó hazai termékének 

(GDP) 90 %-át. Ezek az országok: Spanyolország, Görögország, Írország és Portugália. A 

Kohéziós Alap 1994-ben jött létre. Célja, hogy segítse a kevésbé kedvező helyzetben lévő 

tagállamokat az EMU-ra történő átmenet nehézségeinek leküzdésében, és lehetővé tegye 

számukra közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúrájuk fejlesztését. A Kohéziós Alap 

(és annak tényleges beindulásáig a kohéziós pénzügyi eszköz) fokozatosan emelkedő 

összegeket kapott - az 1993. évi 1,5 milliárd ECU-től az 1999-es 2,6 milliárd euróig.  

Ugyancsak a Strukturális Alapokkal összefüggésben 1993-ban létrehozták a Halászati 

Orientációs Pénzügyi Eszközt ( Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG) azzal a 

céllal, hogy minden pénzügyi forrást egyesítsenek a halászat és vízkultúra területén 

megvalósítandó strukturális intézkedések céljaira.  

 

III.4.1. A regionális támogatás négy alapelve, célkitűzések 

 

A Strukturális Alapok támogatási rendszere négy alapelv szerint kerül a gyakorlatba: 

(HORVÁTH GY., 2003) 

 

a) Átfogó célrendszer szerinti felhasználás: A strukturális alapokból a fejlesztendő területek 

egy meghatározott célrendszer alapján kapnak támogatást. 1999-ig -az Agenda 2000-ig- 

hat célkitűzést állapított meg a Közösség: 

1. célkitűzés: A fejlődésben elmaradt térségek támogatása, olyan régiókban, ahol a  

GDP/fő értéke nem éri el az Unió átlagának 75%-át (az alapok 70-73%-a) 

2. célkitűzés: A hagyományos iparágak következtében szerkezetátalakításra szoruló 

régiók támogatása (az alapok 7-9%-a) 

3. célkitűzés: A hosszútávú munkanélküliség és a fiatalok munkanélküliségének  

megelőzése, elkerülésének támogatása (az alapok 5-6 %-a) 

4. célkitűzés: A munkavállalók átképzése, a munkaerőpiac változásokhoz történő  
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alkalmazkodásának támogatása (az alapok mintegy 5-6%-a) 

5. célkitűzés: (a) A mezőgazdasági termelés és a halászati tevékenységek strukturális  

korszerűsítésének támogatása (az alapok mintegy 4 %-a) 

(b) A jellemzően mezőgazdasági körzetek fejlesztésének támogatása  

(az alapok mintegy 4-5 %-a) 

6. célkitűzés: Az északi ritkán lakott területek támogatása (az alapok mintegy 

0.5-1 %-a)  

 

Ez a hat célkitűzés 1999-től háromra módosult (EUROPEAN COMMUNITIES, 1999)  

1. célkitűzés: A fejlődésben leginkább elmaradott régiók támogatása a jövedelem, a  

foglalkoztatottság, a termelési rendszer és az infrastruktúra tekintetében. 

2. célkitűzés: Olyan strukturális problémákkal küzdő régiók támogatása, melyek 

gazdasági, társadalmi szerkezetátalakítási gondokkal küszködnek. 

3. célkitűzés: Az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek modernizálása,  

alkalmazkodásának támogatása. 

 

Ezen célkitűzések elérése érdekében koordinált cselekvésre van szükség az ERDF, az ESF, az 

EAGGF Orientációs Szekciója, valamint az új Halászati Tanácsadó Pénzügyi Eszköz 

(Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG) között.  

 

b) Partnerség (Partnership) 

A partnerség azt jelenti, hogy a Bizottságnak, az érintett tagállamnak és a tagállam által 

országos, regionális vagy helyi szinten kijelölt illetékes hatóságnak a lehető legszorosabban 

kell együttműködnie. Minden felet úgy kell tekinteni, mint közös cél irányában munkálkodó 

partnereket. A partnerség kiterjed a műveletek előkészítésére, finanszírozására, figyelemmel 

kísérésére és kiértékelésére. A Bizottságnak itt az a szerepe, hogy biztosítsa, a közösségi 

forrásokat az EU által megállapított prioritásoknak megfelelően költik el. A tulajdon 

fejlődésükért vállalandó felelősség azonban elsősorban a tagállamok és maguk a régiók vállán 

nyugszik. A szubszidiaritás elvének értelmében az EU csak a nemzeti és regionális 

programok kiegészítésébe avatkozik be. Az 1993-as reformok megerősítették a Bizottság és a 

tagállamok által kijelölt minden illetékes országos, regionális vagy helyi hatóság közötti 

koordinációt.  
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c) Kiegészítő jelleg, addicionalitás (additionality) 

 

A strukturális alapok csak nemzeti társfinanszírozás mellett működnek, a nemzeti programok 

kiegészítéseként, nem pedig azok helyettesítéseként. A nemzeti kormányoknak tehát aktívan 

részt kell venniük a programok anyagi támogatásában is tehát a Strukturális Alapok által 

juttatott erőforrások csupán kiegészítik a tagállamoknak az adott célkitűzés elérésére fordított 

pénzeszközeit. A tagországoknak meghatározott nagyságú önrésszel kell rendelkezniük az 

adott projektekben.  

 

d) Programszerű tervezés, programozás (Programming) 

 

Az egyes tagállamok átfogó középtávú regionális fejlesztési terveket készítenek, melyeket az 

Európai Bizottságnak terjesztenek be, ahol ún. közösségi támogatási kereteket (Community 

Support Frameworks) és egyes program-dokumentumokat (Single Programming Documents) 

fogadnak el, melyek alapján 3-6 éves periódusra meghatározzák a gyakorlati teendőket, a 

pénzügyi forrásokat, és a kivitelezés módjait.  

 

III.4.2. A Strukturális Alapok a 2000-2006-os tervezési időszakban 

 

Az Európai Unió 2000-2006 között 213 milliárd eurót fordít a régiók fejlesztésére, ami az 

összköltségvetés csaknem egyharmada. Az alábbiakban a regionális politika céljait, 

megvalósításának módját, az egyes feladatokra elkülönített összegeket ismertetjük.  

A regionális politika a szolidaritáson alapszik: a közösségi pénzek a kevésbé fejlett vagy 

szociális problémákkal küszködő területek támogatására fordítódnak. A bevezetőben említett 

213 milliárd euróból 195 milliárd a Strukturális Alapokba, 18 milliárd a Kohéziós Alapba 

folyik. A pénzeket társfinanszírozás keretében folyósítják, azaz a kedvezményezetteknek 

önrésszel kell rendelkezniük. 
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1. táblázat: A Strukturális Alapok támogatásai 2000-2006 (EU-15) 

Tagállamok 1. 

Célkitűzés 

Az 1. 

célkitűzés 

kifutó 

programjai 

2. 

Célkitűzés 

A 2. 

célkitűzés 

kifutó 

programjai 

3. 

Célkitűzés

Halászat Összesen 

Ausztria 261 0 578 102 528 4 1.473 

Belgium 0 625 368 65 737 34 1.829 

Dánia 0 0 156 27 365 197 745 

Egyesült 

Királyság 

5.085 1.166 3.989 706 4.568 121 15.635 

Finnország 913 0 459 30 403 31 1.836 

Franciaország 3.254 3.254 551 5.437 613 225 14.620 

Görögország 20.961 0 0 0 0 0 20.961 

Hollandia 0 123 676 119 1.686 31 2.635 

Írország 1.315 1.773 0 0 0 0 3.088 

Luxemburg 0 0 34 6 38 0 78 

Németország 16.229 729 2.984 526 4.581 107 28.156 

Olaszország 21.935 187 2.145 377 3.744 96 28.484 

Portugália 16.124 2.905 0 0 0 0 19.029 

Spanyolország 37.744 352 2.553 98 2.140 200 43.087 

Svédország 722 0 354 52 720 60 1.908 

Összesen 127.543 8.411 19.733 2.721 24.050 1.106 183.564 

Forrás: Európai Bizottság – Euro Info Service, 2003 
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2. táblázat: Az EU 2000-2006 évekre szóló költségvetése 

(millió euró) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Mezőgazdaság 
(EMOGA) 

  Ebből 
vidékfejlesztés 

40920 
 
4300 

42800
 
4320 

43900 
 
4330 

43770 
 
4340 

42760 
 
4350 

41930 
 
4360 

41660 
 
4370 

Strukturális és 
Kohéziós alapok 

    Külső akciók 
    Adminisztrációs 
    költségek 
    Tartalékok 

32045 
 
4550 
 
4560 
  900 

31450
 
4560 
 
4600 
  900 

30865 
 
4570 
 
4700 
  650 

30285 
 
4580 
 
4800 
  400 

29595 
 
4590 
 
4900 
  400 

29595 
 
4600 
 
5000 
  400 

29170 
 
4610 
 
5100 
  400 

Előcsatlakozási 
támogatás 

3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 

Ebből: PHARE 
           SAPARD 
           ISPA 

1560 
520 
1040 

1560 
520 
1040 

1560 
520 
1040 

1560 
520 
1040 

1560 
520 
1040 

1560 
520 
1040 

1560 
520 
1040 

Újonnan felvettek 
kerete 

Ebből: 
mezőgazdaság 

           egyéb 

- - 4140 
1600 
2540 

6710 
2030 
4680 

8890 
2450 
6640 

11440 
2930 
8510 

14220 
3400 
10820 

Közösségi kifizetések 
felső határa 

89600 91110 98360 101590 100800 101600 103840 

Forrás: PETE, 2000. p. 36. 
 

A Strukturális Alapok célkitűzései: 

1. a pénz 70%-a a lemaradó régiók felzárkóztatását támogatja. Mintegy 50 régióról van 

szó. Itt él az EU lakosságának a 22%-a. (1. célkitűzés, területi alapú)  

2. a források 11,5%-a strukturális gondokkal küszködő ipari, városi, vidéki, halászattól 

függő területek gazdasági és társadalmi átalakulását segíti. Itt él a lakosság 18%-a. (2. 

célkitűzés, területi alapú)  

3. a támogatások 12,3%-a a képzési rendszerek korszerűsítése és a munkahelyteremtés 

céljára különül el. (3. célkitűzés, tematikus alapú) 

Az összes régió támogatható ebből a forrásból, kivéve az 1. célkitűzés hatálya alá eső 

területek, mert azok ilyen célú támogatását az 1. célkitűzés valósítja meg.  
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7. ábra: Regionális támogatás alatt álló területek az EU-ban 

 
Forrás: http://www.inforegio.cec.eu.int alapján saját szerkesztés 

 

III.4.3. A Kohéziós Alap 

 

A Kohéziós Alapot 1993-ban azzal a céllal hozták létre, hogy a négy legkevésbé fejlett 

tagállam, Írország, Görögország, Spanyolország és Portugália környezetvédelmi és 

közlekedési fejlesztéseit támogassák. 2000-2006 között összesen 18 milliárd eurót kap e négy 

tagország. 

A program tehát környezetvédelmi és közlekedési projekteket támogat. Azok az országok 

jogosultak az Alapra, amelyekben az egy főre jutó GDP a közösségi átlag 90%-a alatt marad. 

A Kohéziós Alap abban különbözik a Strukturális Alapoktól, hogy régiók helyett 

tagállamokra épül.  

A Kohéziós Alap két fő területen finanszíroz projekteket: a közlekedés és a 

környezetvédelem terén. Célja, hogy a szóban forgó két támogatása terület között egyensúly 

alakuljon ki. A projektek lefedik az alábbi területeket: közutak, kikötők, repülőterek és a 
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környezetvédelmen belül finanszírozásra jogosult területek, úgymint a vízellátás, 

szennyvíztisztítás és a talajszennyezés kezelése, szállítására kiépített vasútvonalak. A nagy 

méretű, 10 millió EURO költséget meghaladó projektek kerülnek előtérbe.  

Az Európai Unió 80-85%-os segélyezési arányt biztosít. Programalap helyett 

projektalapon történik a kiadások elkülönítése, a pályázatokat az Európai Bizottsághoz kell 

benyújtani.  

 

III.4.4. Közösségi Kezdeményezések 

 

Ezeken kívül négy ún. közösségi kezdeményezés keresi a megoldást a közös problémákra. A 

Strukturális Alapok 5,35%-a jut az összesen négy Közösségi Kezdeményezésre:  

 

INTERREG III.  A Rész- Határmenti projektek (földön vagy vízen). Támogathatja pl. az 

alábbiakat: irányvonalak és közös tervezés, határmenti KKV hálózatok 

kialakítása, a közszállítás akadályainak megszüntetése. 

 B Rész– Nagy méretű transznacionális “európai régiók” 

területrendezési stratégiáinak kidolgozása, amelyek bizonyos 

területeken számos szomszédos EU tagállamot lefednek. A 

projekteknek eleget kell tenniük az egyes régiókat lefedő 

programokban meghatározott kritériumoknak és irányításuk az egyes 

régiókban felállított közös titkárságokon keresztül zajlik.  

 C Rész– inter-regionális együttműködést biztosít, különösen a 

különböző INTERREG régiók között.   
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8. ábra: Az Interreg 3B által lefedett együttműködési területek 

 
Forrás: http://www.europa.eu.int/regional

 

LEADER +  A munkahelyteremtést célzó gazdasági környezet fejlesztése, képzések 

és kapacitásnövelés révén vidékfejlesztés elérése. Csak rendkívül 

innovatív, kísérleti típusú projektek részesülnek támogatásban. Kis 

méretű tevékenységektől eltekintve az infrastruktúrába történő 

beruházások nem jogosultak támogatásra.  Prioritás példák:  

 Új technológiák alkalmazása a termékek és szolgáltatások versenyképesebbé tétele 

érdekében a vidéki területeken.   

 Kistermelők piacra való eljutásának elősegítése.  
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 Nemzeti és kulturális források nagyfokú kiaknázása.  

 

EQUAL A munkaerőpiacon kialakult hátrányos helyzet és mindennemű 

egyenlőtlenség leküzdésére. A támogatás földrajzi vagy ágazati 

fejlesztési partnerségeken keresztül kerül folyósításra. A tagállamok 

nagy mértékű rugalmasságot tanúsíthatnak a prioritások 

meghatározásakor. Az Európai Foglalkoztatási Irányvonalak alapján 

azonban számos téma bevonása ajánlásra került:  

 A foglalkoztathatóság javítása – munkaerőpiaci belépés ösztönzése. 

 Vállalkozási kedv – az üzleti és a vállalkozói kedv növelése.  

 Alkalmazkodókészség – hasznos készségekkel rendelkező alkalmazkodóképes munkaerő 

kialakítása. 

 Esélyegyenlőség – a munka és a családi élet összeegyeztetése. 

 

URBAN II. A helyi irányítók által a szociális partnereket, privát szervezeteket, 

lakossági csoportokat és másokat tömörítő helyi partnerségekkel 

együttműködésben kidolgozott városi megújulási stratégiára alapoz. 

Lehetséges intézkedések: gazdátlan területek 

visszaigénylése/közterületek felújítása, új technológiás terén képzések 

szervezése, autómentes területek kialakítása és a közszolgáltatások 

fejlesztését taglaló tanulmányok készítése, stb  

 

Az egyes Közösségi Kezdeményezésekért felelős helyi Végrehajtó Hatóság Operatív 

Programot dolgoz ki minden Közösségi Kezdeményezés esetében.  

   

Az Európai Parlament és Tanács 1260/1999/EK számú Rendelete lefekteti a Strukturális 

Alapokkal kapcsolatos általános jogszabályi intézkedéseket - §20, 21.   

 

Külön támogatásban részesülnek a halászatból élő területek lakói. A célok az alábbiak:  

• fenntartható egyensúly megteremtése a tengeri erőforrások és felhasználásuk 

között,  

• a vállalkozások versenyképesebbé tétele,  
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• a halászat és a vízgazdálkodás termékei ellátásának és fejlesztésének a javítása,  

• a halászatból élő területek újjáélesztése.  

E tevékenységeket a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz finanszírozza. 

Ide tartoznak még az úgynevezett innovatív tevékenységek is. A területfejlesztés 

minőségének javítása érdekében az Európai Bizottság a legújabb, egyelőre még ki nem 

használt ötletek támogatásának is teret kíván nyitni. Így a régióknak lehetőségük van a 

kísérletezésre. A Bizottság három munkaterületet jelölt ki 2000-2006 között, melyeket az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszíroz: 

• az ismereteken és a technológiai fejlesztésen alapuló regionális gazdaságok,  

• e-Európa Régió: az információs társadalom a területfejlesztés szolgálatában,  

• regionális azonosságtudat és fenntartható fejlődés.  

További innovatív tevékenységek támogatását is tervezik a foglalkoztatás és képzés 

területén, valamint a halászati ágazatban. Előbbit az Európai Szociális Alap, utóbbit a 

Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz finanszírozza. Az innovatív tevékenységek 

támogatására fordítható összeg 1 milliárd euró (a Strukturális Alapok 0,5%-a). Ha a kísérleti 

programok által kapott eredmények kielégítők, akkor azok bekerülhetnek a "rendes" 

programok közé. 

A Strukturális Alapok többéves programokat finanszíroznak, melyeket az Európai 

Bizottság által meghatározott vezérelvekkel összhangban a régiók, a tagállamok kormányai és 

a Bizottság közösen alakítanak ki. A programok az alábbi területekkel foglalkoznak: 

• az infrastruktúra fejlesztése (közlekedés, energia),  

• a távközlési szolgáltatások kiterjesztése,  

• a vállalatok (a versenyt nem torzító) támogatása, a dolgozók képzése,  

• az információs társadalom eszközeinek és működtetési ismereteinek a terjesztése.  

A kezdeményezéseknek tiszteletben kell tartaniuk a környezetvédelmi szempontokat és 

esélyegyenlőséget kell biztosítaniuk. 

A végrehajtás decentralizált, azaz elsősorban a nemzeti és regionális hatóságok 

hatáskörébe tartozik. Az Európai Bizottság a fejlesztési programok megvalósulása során 

(tehát nem előtte) folyósítja a támogatási összegeket. Előzetesen csupán a támogatás 7%-át 

utalják át, hogy megkönnyítsék a program beindítását. A Bizottság csak az igazolt kiadásokat 
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téríti meg. Minden program esetében az adott tagállam kormánya kijelöl egy végrehajtó 

hatóságot, mely a megvalósításért felel. A pénzügyekkel az ún. "kifizetési hatóság" 

foglalkozik, mely garantálja, hogy minden kiadás jogos volt, tiszteletben tartva a 

környezetvédelmi, esélyegyenlőségi szempontokat is, továbbá, hogy nem volt szó 

jogosulatlan állami támogatásról. Ha nem így történik, a Európai Bizottság felfüggesztheti a 

kifizetéseket, sőt, visszakövetelheti a már folyósított összegeket.  

A korábbiakhoz képest új elem az úgynevezett "teljesítménytartalék" rendszere. Minden 

egyes tagállam esetében a részükre megállapított támogatások összegének 4%-át zárolják, 

majd pedig az egyes tagországokban leghatékonyabban működő programok számára 

szabadítják fel legkésőbb 2004. március 31-ig. Ezáltal próbálják a programigazgatókat a mind 

hatékonyabb végrehajtásra ösztönözni. (Természetesen a teljesítménytartalékot nem az 

igazgatók, hanem a kérdéses programok, azaz a bennük résztvevő régiók kapják.) 

 

III.4.5. A tagjelöltek támogatása, Előcsatlakozási Alapok 

A PHARE-program 

 

Az 1989-ben felállított PHARE program 2004-ig a legfontosabb pénzügyi és technikai 

együttműködési forma volt az EU és a Kelet-Közép-Európai államok közt. A program 

eredetileg a magyar és a lengyel gazdaság támogatása végett jött létre, azonban mára már 

összesen 13 partnerországgal tart kapcsolatot, melyeket két csoportra lehet osztani: Az első 

csoportba tartoznak azok az államok, melyek csatlakozási tárgyalásokat folytatnak-folytattak 

az EU-val (Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia), a másodikba pedig azon országok 

tartoznak, melyek előreláthatólag nem lesznek a közeljövőben tagjai a Közösségnek (Albánia, 

Bosznia-Hercegovina, Macedónia).  

(http://europa.eu.int/enlargement/pas/phare/wip/index.htm)  

A program alapvető feladataként a 13 ország számára nyújt segítséget a demokratizálódás 

és társadalmi átalakulás, az infrastruktúra és határ menti kapcsolatok kiépítése, valamint az 

uniós csatlakozás elősegítése terén. Az “Agenda 2000” 1997 júliusi publikálása óta az uniós 

csatlakozás elősegítése - ezen belül a közösségi jog bevezetésének segítése, az intézmények 

kiépítése stb. - az első számú prioritássá nőtte ki magát. Az első csoportba tartozó országokat 

az EU tehát egyre nagyobb mértékben készíti fel a csatlakozásra politikájának, bővítési 

stratégiájának, jövőbeni költségvetésének megismertetésével. A második prioritás feladata a 
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csatlakozni kívánó országok ágazatainak, infrastruktúrájának felfejlesztése az EU átlagra. A 

prioritásban nagy szerepet játszik tehát a környezetvédelem, a közlekedés, ipari tervezés, a 

minőségmutatók kiépítése, életkörülmények javítása terén. A turizmus így közvetett módon 

főleg a környezetvédelem és az infrastruktúra kiépítése terén profitál a támogatásokból.  

A PHARE programoknak alapvetően négy típusát lehet megkülönböztetni, ezek az 

intézményfejlesztési, beruházási, nemzetközi és regionális fejlesztési programok. A PHARE 

által támogatott programok egyik sajátos vonása, hogy különleges hangsúlyt kapnak a több 

tagállam által közösen benyújtott pályázatok (multi-beneficiary programmes), melynek 

lényege az együttműködések szorosabb kiépítése a tagországok közt. A turizmus számára 

talán az egyik legfontosabb PHARE program a határ menti területeket támogatja (Cross-

Border Cooperation-CBC programmes) az infrastruktúra fejlesztés és a környezetvédelem 

terén. Az ún. horizontális programok közül a turizmus terén kiemelhető az SME program (the 

Small and Medium Sized Enterprise - Közép- és kisvállalkozások programja), a PRAQ 

(minőségbiztosítás), az SPP (the Special Preparatory Programme for Structural Funds - 

speciális felkészítő program a strukturális alapokra) vagy az MTCP (Multi-Country Transport 

Programme - országok közti közlekedési program). A közösségi programok közül a már 

korábban taglalt Erasmus, Socrates, Leonardo da Vinci, Tempus és Youth for Europe 

programok emelhetők ki. (SÜLI-ZAKAR I., 2003)  

 

Az ISPA és a SAPARD-programok 
 
Az EU csatlakozáselősegítő-stratégiájának két szintén fontos pillére az ISPA és SAPARD 

programok. A két támogatási forma a turizmusban is fontos szerepet betöltő környezeti, 

közlekedési, mezőgazdasági és rurális fejlesztésekben nyújt-nyújtott anyagi támogatást a 

tagjelölt országoknak. 

 

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession-Az előcsatlakozási szakaszban 

lévő országok strukturális felzárkózását segítő eszköz) 

A program az Agenda 2000-nek köszönhetően évi 1040 millió eurós költségvetéssel bír, fő 

feladata pedig a jelölt országoknak a közösség infrastrukturális színvonalára való emelése 

főleg a közlekedés és a környezetvédelem terén, illetve a csatlakozásra váró országok 

felkészítése a Kohéziós Alap támogatásainak a fogadására.  
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SAPARD (the Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development-Az 

előcsatlakozás szakaszában lévő országok mezőgazdasági és vidékfejlesztési felzárkózását 

segítő támogatás) 

A SAPARD-program fő feladata a mezőgazdasági szektor és a rurális terek EU-ba való 

integrálásának elősegítése, a CAP (Commmon Agricultural Policy) rendszerébe történő 

belépés támogatása. Évi költségvetése 520 millió euro, az egyes tagjelöltek pedig csak a 

csatlakozásukig, illetve maximum 2006-ig, a program végéig részesülhetnek támogatásban. A 

jelentős mezőgazdasági és rurális fejlesztési programok részeként a rurális és a falusi turizmus 

is előtérbe kerül a programban. (http://europa.eu.int/comm/enlargement)  

A SAPARD program 9 prioritással rendelkezik, melyek közül a turizmus a szakképzés, 

agrár-környezetvédelem, falvak megújítása és fejlesztése, vidéki értékek védelme, a gazdasági 

tevékenység diverzifikálása (alternatív jövedelemszerzés) és a vidéki infrastruktúra fejlesztése 

révén részesülhet támogatásokban. Meg kell jegyeznünk, hogy mind az ISPA, mind pedig a 

SAPARD programok terén sajnos hazánk -különböző, általában politikai okok miatt- csak 

késve indította el a programokat.  

 

A végrehajtás folyamata 

 

A Strukturális Alapok finanszírozási folyamatában a Tanács az Európai Bizottság 

előterjesztése alapján az Európai Parlamenttel egyeztetve határozza meg az egyes 

célkitűzésekre és az egyes tagállamokra szánt keretösszegeket. Ennek megfelelően a 

tagállamok vagy régióik a szociális és gazdasági szereplőkkel egyeztetve elkészítik a 

fejlesztési terveket, amiket eljuttatnak az Európai Bizottsághoz. A tagállamok képviselői 

megvitatják a fejlesztési terveket a Bizottsággal, majd miután sikerült egyezségre jutniuk, a 

Bizottság elfogadja terveket, melyek így az ún. Közösségi Támogatási Kereteket (Community 

Support Frameworks, CSF) alkotják ettől kezdve. A részletek kidolgozása a tagállamok dolga, 

de az Európai Bizottságot tájékoztatniuk kell róla. Ezt követően megkezdődik a programok 

tulajdonképpeni megvalósítása. A végrehajtást szoros figyelemmel kell kísérniük az ezzel 

megbízott nemzeti hatóságoknak és jelentést kell készíteniük róla. Ha a jelentések rendben 

vannak, a Bizottság fokozatosan, több részletben kifizeti a támogatási összegeket, amelyek 

mindeig csak kiegészítik a tagállamok illetve régiók saját erőforrásait. 

A Kohéziós Alap és az ISPA nem programok társfinanszírozásában vesz részt, hanem 

mindig egy-egy nagyobb léptékű tervezetet (projekt) támogat, melyeket az érintett országok 

hatóságai bonyolítanak le a Monitoring Bizottság felügyelete alatt.  
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A kedvezményezettek 

 

A támogatások kedvezményezettjei az alábbi öt csoportból kerülnek ki: 

1) Hátrányos helyzetű területek: 

1. az 1. célkitűzés régiói - ahol az egy főre jutó bruttó hazai össztermék (GDP) az uniós 

átlag 75%-át nem éri el, Svédország és Finnország ritkán lakott területei (kevesebb, 

mint 8 fő/km2), a távoli, tengerentúli területek. Ide tartozik még Észak-Írország és a 

szomszédos ír megyék, valamint bizonyos svéd partmenti területek.  

2. a 2. célkitűzés régiói - amely régióknak problémáik vannak az ipar vagy a 

szolgáltatások szerkezet-átalakítását illetően vagy területükön beszűkülnek a 

hagyományos vidéki tevékenységek lehetőségei vagy hanyatló városi területeik 

vannak vagy nehézségekkel szembesülnek a halászati ágazatban.  

3. a Kohéziós Alapok négy országa - egy főre jutó GDP-jük nem éri el az uniós átlag 

90%-át. Jogosultságukat 2003-ban újra megvizsgálják. 

2) Különleges nehézségekkel szembekerült területek: 

1. határmenti területek (Interreg III A) - az EU-ban minden határmenti terület jogosult az 

Interreg III A-t igénybe venni. A cél az államhatárok két oldalának összekapcsolása és 

valódi határmenti gazdasági övezetek kiépítése.  

2. hanyatló városi területek (Urban II) - mintegy 50 régió részesül támogatásban.  

3. vidéki területek (az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 

Garanciális Szekciója és a Leader +) - a mezőgazdasági vállalkozások, a 

környezetvédelem és a helyi termékek fogyasztásának a felfuttatása a cél (Garanciális 

Szekció). A Leader + az innovatív tervezeteket támogatja.  

4. halászfalvak és városok (Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz) - a halászati ágazat 

korszerűsítése a cél a közös halászati politika keretében. Ahol problémás régiókról van 

szó, ott a Strukturális Alapok 1. célkitűzése alatt folyik a megvalósítás. 

3) A társadalom sebezhető csoportjai: 

1. a munkaerőpiacon nehezen boldoguló emberek (3. célkitűzés) - fiatal vagy tartósan 

munkanélküli személyek támogatása akár a legfejlettebb régiókban is.  
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2. hátrányos megkülönböztetéstől vagy egyenlőtlenségektől sújtott emberek a 

munkaerőpiacon (Equal) - a nemi, faji, etnikai, vallási okból, fogyatékosság alapján, 

koruk, nemi irányultságuk miatt hátrányosan megkülönböztetett csoportok 

esélyegyenlőségének a biztosítása. 

4) Helyi és regionális hatóságok: 

1. tagállamok közötti és régióközi együttműködés (Interreg III B és C) - minden helyi 

hatóság, mely tagállamok közötti vagy régióközi együttműködésben vesz részt, 

részesülhet társfinanszírozásban a Közösség részéről. Sőt, az EU-n kívüli országok 

régiói is részt vehetnek az ilyen programokban, kivált, ami a tagjelölt országokat illeti.  

5) A tagjelölt országok (2004. május 1-ig): 

1. a közép- és kelet-európai országok a csatlakozás előtt a már említett támogatásban 

részesülnek. A felvétel utáni időszakra az Európai Unió 40 milliárd euró tartalékot 

különített el a 2006-ig terjedő időszakban az új tagok felzárkóztatására. Málta és 

Ciprus különmegállapodások alapján részesül finanszírozásban. 

Az előző, 1994-1999 közötti időszakban több olyan régió is támogatásban részesült, 

melyek a Strukturális Alapok új támogatásaira már nem jogosultak. Ezeket fokozatosan építik 

le 2005 végéig.  

A regionális támogatások nem merülnek ki a Strukturális Alapok, a Kohéziós Alap és a 

tagjelöltek számára juttatott vissza nem térítendő segélyekben. Az Európai Beruházási Bank 

kedvező feltételekkel folyósít kölcsönöket az érintettek számára.  
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IV. PROGRAMOZÁSI DOKUMENTUMOK 

IV.1. Csatlakozási partnerség 

 

Az először 1998-ban, minden egyes csatlakozásra vásó ország számára kidolgozott, s azóta 

rendszeres időközönként felülvizsgált Csatlakozási Partnerség Dokumentum a tagjelölt 

országok az Európai Uniós csatlakozás szempontjából prioritást élvező, fejlesztésre szoruló 

területeit sorolja fel. A szóban forgó prioritások az acquis átvétele és az Országvélemény és a 

Rendszeres Jelentések eredményei alapján kerülnek meghatározásra. A dokumentumban 

lefektetett alapelveket, prioritásokat, középtávú célokat és feltételeket a Tanács határozza 

meg.  

A Csatlakozási Partnerségben meghatározásra kerülnek a csatlakozási fejlesztések 

számára nyújtott Uniós pénzügyi támogatás módjai is.  

 

IV.2. Nemzeti Program az Acquis Átvételére (NPAA) 

 

A Csatlakozási Partnerségek kiegészítő dokumentumaiként szolgálnak a tagjelölt országok 

által kidolgozott Nemzeti Programok az Acquis Átvételére. Az NPAA részletezi a 

Koppenhágai Kritériumok betartása érdekében vállalt kötelezettségeket és az acquis 

communautaire átvételekor követendő időrendet. Következetes stratégiákra alapozva, az 

NPAA útmutatást ad továbbá az intézményfejlesztéssel és a befektetéssel összefüggő PHARE 

programozás tekintetében.  

 

IV.3. Nemzeti Fejlesztési Tervek  

 

A tagállamok kötelesek az Európai Bizottsághoz minden célkitűzéshez tartozó régió 

tekintetében tervet benyújtani (1260/1999/EK Tanácsi Rendelet, §9 (b), 13-19 cikkely) a 

befektetési prioritásokat kijelölve. Következésképpen az Európai Unió minden 1. sz. 

célkitűzésbe (Objective 1) tartozó régiója köteles Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT [NDP]) 

kidolgozni, hiszen ez szolgál az országnak a Strukturális Alapokból nyújtott minden egyes 

támogatásához irányadó dokumentumként.  

Az NFT a kezdetekkor előzetes tervként, a gazdasági és társadalmi kohézió érdekében tett 

befektetések PHARE programozásához útmutatóul szolgáló NPAA mellékleteként került 

kidolgozásra.  
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A terv az alábbiakat tartalmazza: 

 

• A jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzet leírása, jelezve a különbségeket és a fejlődési 

potenciált, továbbá a gazdaságon belül észlelhető erősségek és gyengeségek és más 

kérdések, úgymint a versenyképesség, a KKV szektor helyzete, a munkaerőpiac, az 

esélyegyenlőség és a környezetvédelem helyzete. 

• Az országon belül, és az ország és a tagállamok között észlelhető különbségek 

csökkentésére kidolgozott stratégia. Az NFT kiemeli, hogy az abban lefektetett stratégia 

hogyan illeszkedik a nemzeti és az európai stratégiákhoz, mint pl. az Európai Unió 

Foglalkoztatási Stratégiája és az ország nemzeti Foglalkoztatási Terve. A javasolt operatív 

programok specifikus céljai és prioritásai szintén felsorolásra kell kerüljenek.  

• Pénzügyi terv, amely jelöli a javasolt közkiadásokat, prioritásként részletezi az Európai 

Uniós hozzájárulást és az éves átlagokról informáló táblázatot is tartalmaz. Minta 

táblázatokat az Európai Bizottság “Szöveggyűjtemény a Strukturális Alapok Tervekhez és 

Programozási Dokumentumokhoz” című kiadványában találhatók. 

• A javasolt végrehajtási intézkedések leírása, úgymint a kijelölt “Végrehajtó Hatóság”, a 

javasolt Monitoring Bizottság rendszer és a környezetvédelem, a versenyképesség és az 

esélyegyenlőség és más szakpolitikák terén a versenyképesség biztosítására kidolgozott 

módszerek. 

• A fenti információ mellett rövid tájékoztatót is tartalmaz az operatív programok 

irányításáról, a pénzügyi ellenőrzés és értékelés rendszeréről és a nyilvánosságot célzó 

tevékenységekről. 

 

A dokumentumban elemzésre kerülnek a kormányzat gazdasági és társadalmi fejlesztés 

terén felmerült problémái, céljai és prioritásai, beleértve a javasolt programok várható 

hatásait, valamint a működésükhöz szükséges adminisztratív és végrehajtási rendszereket és 

finanszírozási módozatokat.  

A Nemzeti Fejlesztési Terv ezután, az Európai Bizottsággal együttműködve, átdolgozásra 

kerül, s Közösségi Támogatási Keretterv (CSF) arculatát veszi fel. A CSF tartalmazza a 

támogatások kérelmezésére kidolgozott Regionális Operatív Programokat (ROP) és Ágazati 

Operatív Programokat (SOP).    
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Két különböző típusú Nemzeti Fejlesztési Tervet különböztetünk meg: 

 

• Kizárólag a Strukturális Alapok fogadására kidolgozott dokumentum; vagy 

• Az ország szélesebb körű fejlesztési igényeit lefedő dokumentum, amely átfogóbb és 

terjedelmesebb, és szélesebb körű kormányzati befektetést feltételez. 

 

9. ábra: Az Európai Uniós támogatások, az állami önrész és a magántőke aránya a 2000-2013 

közti időszakban Magyarországon (millárd HUF) 
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Forrás: SZALÓ P. (2005) Nemzeti Fejlesztési Hivatal 

 

IV.4. Közösségi Támogatási Keretterv (CSF)  

 

A régiók a Strukturális Alapok pénzalapjaira a tagállam és az Európai Közösség által 

partnerségben kidolgozott Közösségi Támogatási Keretterven, az Operatív Programokon, 

vagy az Egyedi Tervezési Programozási Dokumentumon kersztül jogosultak. 

A Nemzeti Fejlesztési Terv, elfogadása után, benyújtásra kerül az Európai Bizottsághoz, 

és a toábbiakban ez képezi a CSF-ről folytatott tárgyalások alapját. A Bizottság az NFT-vel 

kapcsolatos első reakcióját “Tárgyalási Madátum”-ban fogalmazza meg, miután valamennyi, 

a Bizottsághoz tartozó és az ügyben érdekelt, főosztály eljuttatta hozzá az NFT-vel 

kapcsolatos észrevételeit. 
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Ezt követően tárgyalások kezdődnek a CSF-ről az NFT/CSF-ért felelős Végrehajtó 

hatóság, az operatív programokért felelős Végrehajtó Hatóságok és az Európai Bizottság 

között. A tárgyalások központi témáját gyakorta a Strukturális Alapoknak és az NFT-ben 

javasolt prioritásoknak a Közösségi politikákkal kapcsolatos, a Bizottság által lefektetett 

prioritásokra való összpontosítás képzi. Ezen prioritások pl.: esélyegyenlőség és bizonyos 

esetekben az operatív program átszerkesztése. Írország esetében például a Mezőgazdasági 

Fejlesztés ráfordításait a Termelői Ágazati Operatív Programból a Mezőgazdaság és 

Vidékfejlesztés egyedi alprogramába kellett átcsoportosítani, a Regionális Operatív 

Programokon belül. 

Az Európai Bizottság elé az NFT keretein belül terjesztett információ tetemes része 

felhasználásra kerül a CSF kialakításakor. 

 

A CSF az alábbiakat tartalmazza: 

 

• leírás: a szóban forgó régió helyzetének elemzése és az országos viszonylatok áttekintése; 

• stratégia: a fejlesztési stratégia meghatározása, a főbb intézkedési prioritások, valamint az 

egyes prioritások számszerűsített célkitűzései; 

• értékelés:  a tevékenységek társadalmi-gazdasági hatásának előzetes felmérése; 

• pénzügyi fejezet: a szükséges összes forrás megbecslése és a kiadások indikatív lebontása 

a különböző partnerek és prioritások között; valamint 

• végrehajtásról szóló fejezet: a programokhoz kapcsolódó minitoring- és értékelő 

tevékenységek folyamata.    

 

A kapcsolódó operatív programok vázlatait a CSF-fel egyidőben is be lehet nyújtani, 

ezáltal sürgetve a kérelmek elbírálását és a programok végrehajtását. A vázlatos operatív 

programokhoz informáló célzattal a Programkiegészítő Dokumentumokat is csatolni lehet.  

 

IV.5. Operatív Programok (OP) 

 

Az Operatív Program a Bizottság által a Közösségi Támogatási Keretterv egy részének a 

végrehajtására elfogadott dokumentum, amely több évre szóló intézkedésekből és 

összehangolt prioritásokat tartalmaz. A prioritások végrehajtásához egy, avagy több alap, egy, 

avagy több pénzügyi eszköz és az Európai Befektetési Bank támogatása is igénybevehető. Az 
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Operatív Programok épülhetnek ágazatokra (SOP), több régiót is lefedve egyszerre, avagy 

épülhetnek az egyes régiókra (ROP). Lehetnek továbbá egy alapból finanszírozottak (ESZA 

vagy ERFA), vagy több alapból finanszírozottak (ezeket integrált operatív programnak is 

nevezik) (ESZA és ERFA).  

Az 1260/1999/EK Rendelet előírja, hogy a CSF-ről szóló tárgyalások befejezésre 

kerüljenek az NFT beadásától számított 5 hónapon belül. 

Minden Operatív Programnak tartalmaznia kell az alábbiakat (1260/1999/EK, §18): 

 

• A prioritásokat vagy célkitűzéseket tartalmazó nyilatkozat, stratégia és a proiritások 

végrehajtásához használandó intézkedések összefoglalója és az operatív program 

pénzügyi terve; 

• A prioritások előzetes értékelése, megjelölve a társadalmi-gazdasági hatásokat, a 

környezetre gyakorolt hatásokat és az esélyegyenlőségre gyakorolt hatásokat. A hatásokat 

számszerűsíteni kell, amennyiben ez lehetséges; 

• A “Végrahajtó Hatóságot”, a “Kifizető Hatóságot” (avagy kifizető hatóságokat, 

amennyiben az operatív program több alapból, részenként kerül finanszírzásra) érintő 

rendelkezések; 

• A monitoring és értékelő tevékenységeket, a pénzügyi menedzsmentet és az ellenőrzési 

folyamatot érintő intézkedések. 

 

Minden operatív program az érintett Végrahajtó Hatóság által kerül előkészítésre és a 

Bizottság által kell formális elfogadásra kerüljön. A végrehajtó testületek szövegvázlatokat 

terjesztenek a Végrehajtó Hatóság elé, amely aztán elvégzi az operatív program szöveges 

formába öntését. 

A már az NFT-ben (elő-CSF) felvázolt operatív programok az NFT-ben súlyos ágazati 

(SOP) vagy regionális (ROP) gyengeségként megjelölt különbségek kiegyenlítésére 

szolgálnak. A valós, a gyakorlatban majdan megvalósítandó tevékenységet tükrözik. A 

strukturális alapok, a nemzeti és más forrásokból származó társfinanszírozás mellett, 

hozzájárul az NFT és a kapcsolódó operatív programok finanszírozásához.  

Minden egyes ROP/SOP meghatározott számú intézkedésre épül, melyek az előrehaladást 

jól kifejező számszerűsített és mérhető mutatókkal ellátott konkrét célok formájában kerülnek 

meghatározásra. Minden egyes intézkedéshez specifikus projektek kerülnek kifejlesztésre.  
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A tagállamok számára az operatív programok támogatását szolgáló pénzforrások általában 

versenypályázatok alapján kerülnek szétosztásra, kidolgozásukat pedig pályázati 

nyomtatványok és az azok kitöltéséhez biztosított útmutatók segítik. 

Az NFT/CSF-ért felelős Végrahajtó Hatóság biztosítja az operatív program és az NFT 

közti összhangot, míg az Európai Bizottság döntése a Strukturális Alapok Szabályzatával, a 

CSF-fel és a Közösségi politikákkal való összhangon múlik. 

 

IV.6. Kiegészítő Programozási Dokumentumok/Programozási függelék 

 

Az Operatív Programok vagy az Egyedi Programozási Dokumentumok elfogadását követően, 

a Bizottság szabályrendszerében javasoltak szerint a konkrét intézkedések kiegészítő 

programozási dokumentumokban/programozási függelékekben kerülnek meghatározásra, 

melyekben megjelölésre kerülnek a javasolt intézkedések körében érintett kedvezményezettek 

és a pénzügyi támogatás megoszlása is. Noha az 1260/1999 Rendelet szerint a Kiegészítő 

Programozási Dokumentum csak az operatív programok elkészülte után kerüljön 

kidolgozásra, az ezekkel kapcsolatos követelmények közti átfedések következtében 

gyakorlatilag teljességgel lehetetlen a kettőt nem egyszerre kidolgozni. Példának okáért, 

egyszerűbb kidolgozni az operatív program indikatív pénzügyi tervét évenkénti és 

prioritásonkénti lebontásban (alprogram) az Általános Szabályzatban támasztott 

követelményeknek megfelelően, amennyiben a Kiegészítő Programozási Dokumentumban 

megkövetelt intézkedések indikatív pénzügyi tervei alapján, mint fordítva. 

A Kiegészítő Programozási Dokumentum bővebb információt tartalmaz az operatív 

programban foglalt stratégia és prioritások végrehajtásával kapcsolatban. Amíg az operatív 

program az intézkedések összefoglalóját is tartalmazó stratégiai dokumentum, addig a 

Kiegészítő Programozási Dokumentum részletesen taglalja az intézkedéseket és a működéssel 

kapcsolatos rendelkezéseket. Minden intézkedést illetően meghatározza a végrehajtó 

testületet, a végső kedvezményezettet, a pénzügyi tervet, az audit folyamatát, a monitoring 

mutatókat, a specifikus célokat, a várt hatásokat és eredményeket, a választási kritériumokat 

és a nyilvánosságot biztosító tevékenységeket. 

A pénzügyi tervenek összhangban kell lennie az operatív proramban vázolt pénzügyi 

tervvel. 

A Kiegészítő Programozási Dokumentumok, összhangban az NFT/CSF-fel és az operatív 

programmal, tartalmaznak a Strukturális Alapokból társfinanszírozott intézkedéseket, és 

kizárólag a kormányzat által finanszírozott intézkedéseket is. A Kiegészítő Programozási 
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Dokumentumokon végzett előkészítő munka kulcsfontosságú az operatív programok 

szövegezésének fázisában, bár általában ezek csak a megfelelő operatív program Bizottság 

általi elfogadása után kerülnek benyújtásra. Ez tulajdonképpen ezt jelenti, hogy intézkedés és 

alintézkedés szinten a Bizottság beleegyezése nem szükséges. 

Az egyes intézkedési lapok, amelyeket az érintett végrehajtó testületek a Végrahjtó 

Hatósággal közösen dolgoznak ki, véglegesítik a Monitoring Bizottsághoz, az operatív 

programmal való összhang biztosítása érdekében benyújtásra kerülő változatot. 

A Kiegészítő Programozási Dokumentumban foglalt valamennyi intézkedésnek 

kapcsolódnia kell a Strukturális Alapok beavatkozási területeinek egyikéhez (a 

Szöveggyűjtemény mellékletébe csatolva kiadva).  

A Kiegészítő Programozási Dokumentumokba a programozási időszak folyamán 

eszközölt bármiféle módosítást jelenteni kell az Európai Bizottságnak, de végrehajtásuknak 

nem feltétele a Bizottság beleegyezése (amennyiben a kiadások a megfelelő operatív 

programban megállapított keretek között maradnak). Feltétele azonban a Monitoring 

Bizottság beleegyezése. Az operatív programokon végrehajtott bárminemű változtatást 

azonban mind az Európai Bizottságnak, mind a Monitoring Bizottságnak el kell fogadnia. 

 

IV.7. Kiegészítő dokumentáció  

 

Nemzeti Foglalkoztatási Terv. A tagállamokon belül a munkahelyteremtést támogató 

stratégiák kidolgozását az Amszterdami szerződésben taglalt Európai Foglakoztatási tartégia 

alapján elősegíti a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervek végrehajtása.  A Tanács által 

elfogadott közös Foglalkozatási irányvonalakra épülő tervek szolgálnak a Strukturális Alapok, 

és különösképpen az Európai Szociális Alap, foglalkoztatáspolitikájának támogatására 

létrejött intézkedések átfogó kereteként.  

A humán erőforrások programozása területén kulcsfontosságú szerepet betöltő, irányadó 

Nemzeti Foglalkoztatási Terv az első lehetséges megoldás a tagjelölt országok 

foglalkoztatáspolitikájának alapelvei és az Európai Foglalkoztatási Stratégia alapelveinek 

harmonizálására, s a tagjelölt államokban a foglalkoztatás fejlesztését célzó komplex 

intézkedéseket is tartalmaz.  

 

 46



V. AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI  

 

10. ábra: Az Európai Unió intézményei 

 
Forrás: KISS É. 2003. pp 40. 

Az Európai Bizottság - a közösségi érdekek őre 

Az EU mindennapi munkáját végző szerve, amelynek fő tevékenysége a döntéselőkészítés, 

javaslattétel, de ellenőrző, képviseleti és kivételes esetekben döntéshozó, végrehajtó 

feladatokat is ellát. 20 tagja van (köztük 1 elnök és két alelnök). Ok az ún. biztosok, akiknek a 

felügyelete alatt közel 20.000 tisztviselő dolgozik. A Bizottság elnökét és tagjait a tagállamok 

az Európai Parlament egyetértésével jelölik ki 5 éves hivatali időszakra. A testület nem 

közvetlenül a tagállamok, hanem az Unió egészének érdekei alapján cselekszik.  
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Az Európai Unió Tanácsa - a tagállamok érdekeinek megjelenítője 

A Tanács a tagállamok egyeztető fóruma, az EU fő döntéshozó szerve, amely önállóan vagy 

az Európai Parlamenttel együtt hoz döntéseket. Ülésein a tagállamok kormányainak 

képviselői - általában miniszterei - vesznek részt, ezért Miniszterek Tanácsaként is emlegetik. 

Összetétele témakörök szerint alakul, megkülönböztetik aszerint, hogy mely miniszterek (pl. 

külügy-, agrár-, pénzügyminiszterek, stb.) találkozójáról van szó. A miniszterek döntését 

alacsonyabb szinteken a tagállamok közötti alapos egyeztetés előzi meg. A Tanács elnökségét 

félévente egymást követve egy-egy tagállam tölti be. 

Az Európai Tanács - az EU csúcsszerve 

A tagállamok állam- és kormányfőinek testülete. A legfelsőbb döntéshozó, amely kizárólag 

nagyhorderejű, stratégiai kérdésekben dönt. Összetételéből fakadóan a tagállamok közötti 

kompromisszumok megkötésének fő színtere. Évente 2 rendes ülést és 1-3 rendkívüli ülést 

tart. Üléseit (a csúcstalálkozókon) - amelyen az Unió legfontosabb döntései születnek - a 

média és a közvélemény kitüntetett figyelme kíséri. 

Az Európai Parlament (EP) - az Unió állampolgárainak képviselője  

Az EU állampolgárai által 5 évente választott képviselőtestület, amelynek tagjai az Unió 

polgárainak megbízásából, az ő érdekeik alapján, nemzetközi pártfrakciókba csoportosulva 

látják el munkájukat. Az évek során a tagállamok egyre több hatáskörrel ruházták fel. Az EP 

ma már a közösségi döntéshozatal nagy részében a Tanáccsal együtt hoz döntéseket, alkot 

jogszabályokat, és a Tanáccsal közösen fogadja el az EU költségvetését is. A Parlament 

hagyja jóvá továbbá az Európai Bizottság kinevezését is, és felügyeli a testület munkáját. 

Európai Közösségek Bírósága - a közösségi jog őre 

Az EU legfőbb bírói fóruma, amely független testületként biztosítja a közösségi jog egységes 

alkalmazását. Feladata a közösségi intézkedések és szervek, illetve a közösségi jog 

betartásának felügyelete, valamint a közösségi jog értelmezése.  
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Európai Számvevőszék - a közösségi költségvetés őre 

A testület független szervként ellenőrzi, hogy az Európai Unió a költségvetési szabályoknak 

és a kitűzött céloknak megfelelően - az Unió adófizetőinek érdekében - költi-e el a rábízott 

pénzt. 

Európai Központi Bank - az EU jegybankja  

A pénzügyi unió és a közös pénz (az euró) működtetésének felelőse. Fő feladata az euró 

stabilitásának megőrzése, az infláció megakadályozása. Az Európai Központi Bank (ECB) a 

tagállamok kormányaitól és az Unió szerveitől teljesen független. A tagállamok nemzeti 

bankjai tevékenységüket iránymutatásai és utasításai alapján végzik. Az ECB legfőbb 

szervében, a Kormányzótanácsban ugyanakkor a pénzügyi unióban résztvevő tagállamok 

jegybankjainak elnökei hozzák a legfőbb döntéseket. 

Európai Beruházási Bank (EIB) - az EU fejlesztési bankja  

Az EU tagállamai által összeadott, 100 milliárd euró alaptőkéju fejlesztési bank, amely 

kölcsönöket nyújt az EU gazdaságpolitikájának céljaival összhangban álló beruházásokhoz az 

EU-n belül és kívül egyaránt. 

Gazdasági és Szociális Bizottság -az érdekképviseletek közösségi fóruma  

Az EU gazdasági és szociális érdekcsoportjait képviselő tanácsadó szerv. Tagjai a 

munkaadók, munkavállalók és egyéb érdekvédelmi szervezetek képviselői. Működésének 

célja, hogy az EU döntéshozó szervei megismerjék, döntéseiknél figyelembe vehessék a 

különböző gazdasági és társadalmi érdekcsoportok, civil szervezetek véleményét. 

Régiók Bizottsága - az önkormányzatok közösségi fóruma 

Az EU helyi és regionális önkormányzatait képviselő tanácsadó szerve. Feladata, hogy a helyi 

és regionális szervek véleményét a rájuk is vonatkozó döntések meghozatala előtt 

megismerhessék az EU döntéshozó intétményei. 
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Európai Ombudsman - a közösségi ombudsman 

Az EU ombudsmanjának feladata, hogy kivizsgálja a közösségi intézmények tevékenységével 

kapcsolatban benyújtott állampolgári panaszokat.  

Europol - az EU rendorségi információs központja 

Európai rendőrségi információs szerv, amelynek célja, hogy folyamatos információcserén 

keresztül javítsa a tagállamok hatóságainak hatékonyabb együttműködését a nemzetközi 

bűnözés ellen. 
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VI. DÖNTÉSHOZATAL AZ EURÓPAI UNIÓBAN  

Az Európai Unió sajátos intézményrendszeréből következően egyedülálló döntéshozatali 

mechanizmus fejlődött ki. A tagállamok között kiizzadott kompromisszumok eredményeként 

többször átalakított közösségi döntéshozatal egy igen összetett és a kívülálló számára nehezen 

átlátható rendszerként működik. Emiatt a közösségi döntéshozatalt mind a mai napig sok 

kritika éri, mind az integráció megrögzött föderalista hívei, mind az integráció ellenzői 

részéről. A döntéshozatal bonyolultsága ugyanakkor elsődlegesen annak az "adottságnak" 

köszönhető, hogy az Európai Unióban nem egyszerűen a Tanácsban képviselt 15 tagállam 

nemzeti érdekeit kell összeegyeztetni, hanem a döntéseknek tükrözniük kell (az Európai 

Bizottság által megjelenített) közösségi érdekeket, és figyelembe kell venniük az (Európai 

Parlament által képviselt) állampolgári érdekeket is; miközben más közösségi intézmény 

(főként a Régiók Bizottsága, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottság) és lobbycsoport is 

megpróbálja befolyásolni saját szempontjai szerint a döntéseket. 

11. ábra: Az Európai Unió döntéshozatali eljárásai 

 

Forrás: BERNEK Á. et al. 2004. pp 64. 

Az Európai Unió döntéshozatala a kezdetekben az előkészítő Bizottság és a döntéshozó 

Tanács együttműködésére korlátozódott. A Parlament - évtizedeken át tartó erőfeszítéseinek 

köszönhetően - azonban egyre több jogot harcolt ki magának a döntéshozatalban való 

közvetlen részvétel, illetve annak befolyásolása területén, ami - bár továbbra is a Tanács 
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maradt a fő döntéshozó szerv - komoly változtatásokat eredményezett az eredeti felálláshoz 

képest. Így azt lehet mondani leegyszerűsítve, hogy ma az Európai Unió első pillérének 

döntéshozatali struktúrája szerint a kezdeményezés kizárólag a Bizottság hatáskörébe tartozik, 

a Bizottság javaslatáról a Parlament meghallgatása és bevonása után - a Parlamenttel közösen 

vagy egyedül - dönt a Tanács, esetenként kikérve a Gazdasági és Szociális Bizottság, illetve a 

Régiók Bizottsága nem kötelező hatályú véleményét. A második és harmadik pillér 

döntéshozatala a Tanácsban zajlik, a Bizottság ugyan itt is rendelkezik kezdeményezési 

jogkörrel, de lehetőségei jóval korlátozottabbak, a Parlamenttel pedig csak konzultálnak vagy 

csak informálják a döntésekről. 

A Parlament bevonásának mértéke szerint - annak ellenére, hogy a legutóbbi két módosító 

szerződés, az Amszterdami és a Nizzai is célul tűzték ki a döntéshozatali rendszer 

egyszerűsítését - lényegében hét elkülöníthető eljárással születhetnek döntések. Ennél azért 

annyiban egyszerűbb a helyzet, hogy a közösségi jogalkotás négy eljáráson (a konzultációs, 

az együttműködési, a hozzájárulási és az együttdöntési eljáráson) keresztül valósul meg. A 

jogalkotási eljárások mellett két eljárást (információs, költségvetési) jól körülhatárolt 

döntéseknél, egyet (egyeztetési) pedig már nem alkalmaznak. Tovább egyszerűsíti a képet, 

hogy a jogalkotási eljárások közül az együttműködési eljárás alkalmazása csak néhány, a 

gazdasági és monetáris unióval összefüggő területre szűkül, míg a hozzájárulás is ritkán, 

néhány nagyhorderejű kérdésben használt eljárás. Mindezek eredményeként ma alapvetően a 

konzultációs és az együttdöntési eljárások alkalmazása jellemzi a közösségi jogalkotást. A 

kettő között a fő különbség az, hogy a konzultáció során a Parlament csak konzultációs, 

véleményformáló szereppel bír, míg az együttdöntésnél a Tanács egyenrangú partnere a 

jogszabályok elfogadásában. Arról egyébként, hogy mely esetben melyik döntéshozatali 

eljárást alkalmazzák a Szerződés szövege minden egyes területen pontosan rendelkezik. 
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VII. A KÖZÖSSÉGI JOG  

A Közösség számára meghatározott célokat és feladatokat kikényszerítő erejű jog nélkül nem 

lehetne megvalósítani. A Közösség létrejöttével ezért egyidejűleg olyan jogrendszerre is 

szükség volt, amely lefekteti a közösségi intézmények és a tagállamok hatásköreit és 

feladatait, szabályozza a döntéshozatal feltételeit, és lehetővé teszi a közösségi 

tevékenységek, politikák működését. Ebből a célból született meg a közösségi jog. 

VII.1. A közösségi jog forrásai  

A közösségi jog többféle forrásra épül. A közösségi jogforrások között központi szerepet 

töltenek be az Európai Uniót, illetve a három Közösséget létrehozó alapítószerződések, illetve 

ezek módosító szerződései. Az összefoglalóan "Szerződések"-nek nevezett jogforrások hozták 

létre az európai integráció intézményrendszerét és biztosítják az EU működésének alapjait. A 

Szerződéseket (pl. Római, Maastrichti, Amszterdami stb.) melyek ratifikálásuk után minden 

tagállam számára kötelező hatállyal lépnek érvénybe, a Közösségek elsődleges 

jogalkotásaként szokták értelmezni. 

Másodlagos jogforrásoknak tekintik a Szerződésekben lefektetett alapelvek, célok, 

feladatok megvalósulását elosegítő, biztosító jogi eszközöket, amelyek a közösségi 

intézmények jogalkotó tevékenysége nyomán születnek. Az EU másodlagos jogalkotása 

jelentőségét mutatja, hogy annak keretében a Tanács egyedül, illetve (az együttdöntési 

eljárásban) a Tanács és a Parlament közösen évente mintegy 4-500 különböző típusú 

jogszabályt fogad el, míg a Bizottság a rá delegált végrehajtó intézkedések keretében évente 

további mintegy 1500-2000 (korábban gyakran évi 4-5000) végrehajtó típusú jogi normát 

bocsát ki. 

A közösségi döntéshozatal során születhetnek kötelező erejű és nem kötelező közösségi 

jogforrások. A kötelező jogforrásoknak három típusa van: a rendelet, az irányelv és a 

határozat. Kétféle nem kötelező jogforrás létezik: az ajánlás és a vélemény. 

 

A rendelet [angolul: regulation] olyan általános hatályú közösségi jogi norma, ami teljes 

egészében, minden tagállamban kötelező és közvetlenül alkalmazandó.  
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Az irányelv [angolul: directive] olyan közösségi jogszabály, amely az elérendő célokat 

illetően kötelezi a tagállamokat, de a cél megvalósításának formáját, az eljárások és eszközök 

megválasztását és saját jogrendszerbe illesztését átengedi a nemzeti hatóságoknak. 

 

A határozat [angolul: decision] meghatározott címzettekhez szóló, konkrét ügyekre 

vonatkozó közösségi jogi aktus, ami teljes egészében kötelezi címzettjeit. 

 

Az ajánlás [angolul: recommendation] általában a címzetteihez egyfajta cselekvési és 

magatartási elvárásokat fogalmaz meg, míg a vélemény [angolul: opinion] egy álláspontot ad 

meg, gyakran valakinek a kérésére. 

 

A közösségi jog egyéb forrásai közé tartoznak továbbá azok a nemzetközi egyezmények, 

amelyeknek a Közösség vagy a Közösség is részese; a tagállamok közötti egyes szerződések; 

a nemzetközi jog általános szabályai; az Európai Bíróság ítéletei és joggyakorlata; valamint az 

általános jogelvek (a jog íratlan szabályai). 

VII.2. Az acquis communautaire fogalma  

A francia eredetű kifejezés magyar jelentése: közösségi jogi vívmányok. Az acquis 

communautaire valójában az EU teljes joganyagát jelenti. A Közösségek alapító Szerződésein 

(EK Szerződés, Euratom Szerződés, ESZAK Szerződés), illetve azok módosításain, 

kiegészítésein, valamint a Szerződések alapján folyó másodlagos jogalkotás keretében 

megszületett jogszabályokon alapul. Magában foglal minden olyan jogszabályt, alapelvet, 

egyezményt, nyilatkozatot, határozatot, véleményt, célkitűzést és gyakorlatot (beleértve az 

Európai Bíróság gyakorlatát), amely az Európai Közösségekre vonatkozik, függetlenül attól, 

hogy jogilag kötelező-e vagy sem. Az acquis-t az EU-hoz csatlakozó államoknak is el kell 

fogadniuk, ugyanis elismerése és adaptálása a belépés feltétele. 

VII.3. A közösségi jogrendszer jellemzői  

Az Európai Közösségek joga olyan új jogrendet hozott létre, amely különbözik mind a 

nemzetközi jogtól, mind az államok belső jogrendjétől. 

A nemzetközi joggal ellentétben - amely elsősorban az államközi viszonyokat 

szabályozza, és ennek megfelelően jogalanyai az államok - a közösségi jog a tagállamokra, 

valamint magán-, illetve jogi személyekre egyaránt vonatkozó jogok és kötelezettségek 
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összessége. A közösségi jog másik nagy eltérése a nemzetközi jogtól, hogy szemben ez 

utóbbival, mely általában nemzetközi szerződésekre épül, a közösségi jog forrásai között a 

Szerződések mellett döntő szereppel bírnak a közösségi intézmények által alkotott 

jogszabályok. A közösségi jog olyan egyedi jogrend, amelynek saját intézményei, jogalkotási 

eljárásai és jogforrásai vannak. A közösségi jog a nemzetközi jogban szokatlanul a 

tagállamok jogrendjének integráns részévé vált, amelyet a tagállamok bíróságai is alkalmazni 

kötelesek. 

A közösségi jog elsőbbséget élvez a tagállamok belső nemzeti jogrendszerének 

szabályaival szemben. Az elsőbbség azt jelenti, hogy amennyiben a közösségi jog 

összeütközésben áll a tagállamok egyes jogszabályaival, akkor a közösségi jogot kell 

alkalmazni. A közösségi jog egy része a tagállamok nemzeti jogában közvetlenül 

alkalmazandók, azaz nem igényelnek további tagállami jogalkotási feladatokat, mint ahogy ez 

az irányelvek esetében történik. A másodlagos jogforrások közül a rendeletek közvetlen 

alkalmazandóságát mondja ki a Szerződés. 

A közösségi jog jelentős része közvetlenül hatályos a tagállamokban. A közvetlen hatály 

azt jelenti, hogy természetes, illetve jogi személyek nemzeti bíróságaik előtt hivatkozhatnak a 

közösségi jogra, és kérhetik, hogy a nemzeti bíróság ítéletét a közösségi jogra alapozza. A 

közvetett hatály elve szerint a közösségi irányelvben lefektetett, de adott tagállamban nem 

beiktatott közösségi rendelkezés is előnyt élvez a vele összeütközésben álló nemzeti joggal 

szemben, amit a nemzeti bíróságnak is figyelembe kell vennie. 

VII.4. Jogharmonizáció az EU-ban 

A jogharmonizáció a nemzeti jogrendszerek, jogszabályok közelítése, hasonlóvá tétele az 

integráció célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. A tagállamok nemzeti jogai 

közelítésének igénye már az integráció megalakulásakor jelentkezett. Ennek megfelelően a 

Római Szerződés intézményesítette is a jogharmonizációt, mint a jogközelítés fő formáját. A 

Közösség azóta is elsődlegesen jogharmonizációra, és nem egy egységes jog kialakítására 

törekszik. A Római Szerződés a jogharmonizáció fő eszközévé az irányelveket tette, ugyanis 

az irányelveken keresztül biztosítható a legkisebb összeütközésekkel a nemzeti jogrendszerek 

közelítése. 

Az EU oly mértékben kívánja meg a nemzeti jogszabályok közelítését, amennyire adott 

kérdésben azt az egységes piac megfelelő működése megköveteli. Ebből következik, hogy az 

EU jogharmonizációja végső soron az egységes piac négy alapszabadsága érvényesülésének 
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igényéből adódik. A közösségi jogharmonizáció mindenekelőtt arra törekszik, hogy a 

tagállamokban azonos piaci feltételek jöjjenek létre az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a 

személyek szabad mozgása érdekében, s az azonos jogi feltételrendszer következtében az EU-

n belül zavartalan legyen a piaci szereplők versenye. 
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VIII. BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

VIII.1. A Maastrichti Szerződés: A bel- és igazságügyi együttműködés létrejötte  

Bel- és igazságügyi együttműködésről az Európai Közösségek eredeti Szerződései nem 

rendelkeztek, ehhez szükséges jogi alapot nem tartalmaztak. Az EK fő céljából, a közös 

(egységes) piac működtetéséből azonban már levezethető volt az erre vonatkozó törekvés. Az 

egységes piac egyik feltétele ugyanis a személyek szabad, korlátozások nélküli mozgása a 

tagállamok között. Ez az alapelv azonban számos biztonsági kockázatot is felvet, ami miatt 

megvalósítása elképzelhetetlen a bel- és igazságügyi szervek együttműködése nélkül. A 

határok és határellenőrzés nélküli egységes piac kialakításának igénye logikusan vetette fel az 

igényt, hogy a tagállamok intézményesítsék együttműködésüket a bel- és igazságügyek terén 

is. Ezt erősítette az a felismerés is, hogy a globalizáció korában a tagállamok belső 

biztonságát egyre jobban veszélyeztető illegális migráció, szervezett bűnözés, terrorizmus 

jelenségei ellen igazán csak közös fellépéssel lehet sikereket elérni. Mindezek alapján 

határozták el a tagállamok az 1992-ben aláírt Maastrichti Szerződés kidolgozásakor, hogy a 

bel- és igazságügyi együttműködést az EU egyik elemévé teszik. Mivel azonban ez a terület 

mélyen érinti a tagállamok nemzeti szuverenitását, ezért nem kívánták a közösségi 

intézmények hatáskörébe utalni, hanem meghagyták saját fennhatóságuk alatt, és csak 

kormányközi szintű együttműködést határoztak el. Ennek eredményeként jött létre a bel- és 

igazságügyi együttműködés, az EU harmadik pillére, függetlenül a közösségi ügyektől, az elő 

pillértől, illetve a szintén kormányközi alapon működő második pillértől, a közös kül- és 

biztonságpolitikai együttműködéstől. 

Az 1992-ben aláírt Maastrichti Szerződés által létrehozott bel- és igazságügyi együttműködés 

körébe az alábbi területek kerültek: 

1. menekültügyi politika; 

2. tagállamok külső határainak ellenőrzése;  

3. bevándorlási politika és harmadik országok (nem-tagállamok) állampolgáraival kapcsolatos 

kérdések (ezen személyek belépése, kilépése, tagállamokon belüli forgalma, tartózkodása, 

bevándorlása, letelepedése, családegyesítése, munkavállalása); 

4. kábítószer elleni küzdelem; 

5. nemzetközi csalások elleni küzdelem; 
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6. igazságügyi együttműködés a polgári jog területén; 

7. igazságügyi együttműködés a büntetojog területén;  

8. vámügyi együttműködés; 

9. rendőrségi együttműködés a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem és a nemzetközi 

bűnözés egyéb formái ellen, illetve ezek megelőzése céljából. 

VIII.2. A Schengeni Egyezmény és a schengeni acquis 

A tagállamok közötti bel- és igazságügyi együttműködés kérdését érinti a Schengeni 

Egyezmény is. Az 1985-ben öt tagállam által aláírt, később fokozatosan több tagállam 

csatlakozásával kibővült, 1995-ben életbe lépett Egyezmény a részes államok közötti belső 

határellenőrzést szüntette meg. A határellenőrzés a külső határokra került át, ami közös 

vízum-, menekültügyi és határellenőrzési szabályok elfogadásával járt együtt. Az EU 

tagállamai közül egyedül a két szigetország, az Egyesült Királyság és Írország maradt ki az 

Egyezményből, míg ahhoz társult országként csatlakozott Izland és Norvégia is. A Schengeni 

Egyezmény mentén a részes államok számos kiegészítő, végrehajtó jellegű intézkedést 

fogadtak el, amelyek az Egyezménnyel együtt egy átfogó joganyagot hoztak létre, amelyet 

schengeni acquis-nak neveznek. 

VIII.3. Az Amszterdami Szerződés: A bel- és igazságügyek egy részének közösségiesítése 

Közös kül- és biztonságpolitika 

A Közösségek megalakulásakor még nem volt szó arról, hogy az integráció külpolitikai célú 

is lenne, az alapítószerződésekbe nem került be semmilyen közös külpolitikára irányuló 

utalás. A Közösségek csupán a vámunióból és közös piacból következően külgazdasági 

politikájukat egyeztetették. A gazdasági együttműködés sikerén felbuzdulva azonban hamar 

felismerést nyert, hogy a világgazdasági "óriássá" fejlődő EK nem maradhat politikailag 

"törpe", s a Közösségnek gazdasági potenciáljának megfelelő nemzetközi politikai szerepet 

kellene játszania. A felismerés a cselekvés szintjén azonban lassan haladt. 

A közös külpolitikai fellépést szolgálta az 1970-ben megindult Európai Politikai 

Együttműködés [angolul: European Political Cooperation - EPC], amely két évtizeden 

keresztül a Közösség külpolitikai egyeztetési mechanizmusa lett. Az EPC a nemzeti 

külpolitikák összehangolására irányult abból a célból, hogy adott kérdésekben a tagállamok 

kormányközi alapon közös álláspontot alakítsanak ki, s lehetőleg együttesen is lépjenek fel. 
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Az EPC ugyanakkor bár több gyakorlati eredménnyel járt, nem tudta biztosítani, hogy a 

tagállamok mindig közös álláspontot képviseljenek. 

A Maastrichti Szerződés második pillére: A közös kül- és biztonságpolitika létrejötte 

A tagállamok külpolitikáját végül az 1992-es Maastrichti Szerződés helyezte új alapokra, 

miután a politikai együttműködés szintjéről előrelépett a föderatív hangzású "közös 

külpolitika" felé, s az Európai Unió második pillérévé tette az ún. közös kül- és 

biztonságpolitikát [angolul: Common Foreign and Security Policy - CFSP]. A közös kül- és 

biztonságpolitika a közösségi pillértol eltérő, tisztán kormányközi alapú együttműködésként 

jött létre. A Maastrichti Szerződés a közös kül- és biztonságpolitika fő céljaiként az Unió 

közös értékeinek, érdekeinek és függetlenségének megőrzését, az Unió és tagállamai 

védelmének és biztonságának erősítését, a béke fenntartását, a nemzetközi biztonság 

megerősítését, a nemzetközi együttműködés ösztönzését, a demokrácia, a jogállamiság, az 

emberi és az alapvető szabadságjogok fejlesztését határozta meg. 

A CFSP működési elvei szerint a tagállamok minden általános jelentőségu kül- és 

biztonságpolitikai kérdésről tájékoztatják egymást, és egyeztetik magatartásukat. A 

Maastrichti Szerződés két jogforrást vezetett be a közös kül- és biztonságpolitika gyakorlati 

működtetéséhez, a közös állásfoglalást és a közös akciót. Ezek szerint amennyiben a Tanács 

úgy dönt, a tagállamok közös állásfoglalást alakítanak ki, amely alapján a Tanács elnöksége 

nyilatkozatot adhat ki, illetve harmadik államnál interveniálhat. A CFSP legfőbb eszköze a 

közös akciók kidolgozása és megvalósítása lett. A közös akciókról a Maastrichti Szerződés 

értelmében a tagállamoknak egyhangúan, konszenzussal kellett döntést hozni. A döntés után 

annak végrehajtása kötelező a tagállamokra. 

A Maastrichti Szerződés előrelépett a védelempolitika területén is, miután a védelmi-

biztonsági szervezetként működő Nyugat-Európai Uniót (NYEU) [angolul: Western European 

Union - WEU] az Unió fejlődésének integráns részeként határozta meg, rámutatva a két 

szervezet közelítésének szükségességére. 

A közös kül- és biztonságpolitika első éveinek működése alapján ugyanakkor aligha 

lehetett elmondani, hogy létrejött volna "valódi" közös külpolitika. A közös fellépés több 

esetben is kudarcot vallott, s mindenekelőtt a Jugoszláviával kapcsolatos egységes álláspont 

kialakításának hiánya nyomja rá bélyegét a kilencvenes évtized első felének értékelésére. A 

CFSP kritikájaként rótták fel, hogy Európa nem volt képes "egyetlen hangon" megszólalni, 

miután nem volt olyan intézménye, személye, aki egymagában kompetensen képviselte volna 
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az európai álláspontot, ráadásul a közös álláspontok megszületését akadályozta a kötelező 

konszenzus igénye is. 

Az Amszterdami Szerződés: Újítások a közös kül- és biztonságpolitikában 

Az 1997-ben aláírt Amszterdami Szerződés a hatékonyabb közös külpolitikai megjelenés 

megteremtése érdekében hozzányúlt a CFSP döntéshozatali és jogforrási rendjéhez. Új 

jogforrásként bevezette az alapelveket, iránymutatásokat lefektető ún. közös stratégiákat, 

amelyek egy adott országra, régióra, külpolitikai területre, témakörre vonatkozó, követendő 

politikai irányvonalakat határozzák meg. A közös külpolitikai cselekvés eredményességét 

igyekezett növelni a Szerződés által bevezetett konstruktív tartózkodás intézménye. Ez 

lehetővé teszi, hogyha egy tagállam valamilyen okból kifolyólag nem akar részt venni egy 

közös akcióban, de nem akarja azt megakadályozni sem, akkor tartózkodásával nem gátolja 

meg a többiek számára a közös cselekvést, miközben neki sem kell ahhoz csatlakoznia. A 

közös európai külpolitikai hang és arculat egységesebb és markánsabb megjelenítése 

érdekében az Amszterdami Szerződés bevezette a magas rangú kül- és biztonságpolitikai 

képviselői [angolul: High Representative for CFSP] - de általában csak "Mr. (vagy Ms.) 

CFSP"-ként emlegetett - posztot, amelyet a Tanács főtitkára tölt be. 

A közös kül- és biztonságpolitika kulcskérdései Amszterdam után 

Az Amszterdami Szerződést követően is napirenden maradt a közös kül- és biztonságpolitika 

további erősítésének szükségessége. Megoldatlanságából fakadóan továbbra is élénken 

foglalkoztatta a tagállamok jelentős részét a már a Maastrichti Szerződésben előirányzott 

közös védelempolitika megteremtése, ami Amszterdam után továbbra is megoldatlan maradt. 

Az 1998-99-es koszovói válság még jobban megerősítette azt a nézetet, hogy az EU-nak 

hangsúlyosabban kell fellépnie, határozottabb közös álláspontot kell képviselnie az európai 

biztonságpolitikában. A konfliktus a korábbiaknál kendőzetlenebbül mutatott rá az EU és a 

NATO lehetőségei közötti különbségekre, az EU (Egyesült Államok nélküli) 

szerepvállalásának korlátaira. Ráadásul az a felfogás is erősödött, hogy az ezredfordulón nem 

annyira a kollektív védelem, mint inkább a válságok hatékony kezelése a fő probléma, illetve 

megoldandó feladat. Egyre világosabbá vált, hogy a válságok kezeléséhez szükséges képesség 

képezi a világpolitikai tekintély alapját. 

A szükséges döntések végül az 1999. június 3-4-i kölni csúcson születtek meg. A 

tagállamok arról határoztak, hogy a NYEU-t, mint szervezetet megszüntetik, és a NYEU azon 
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feladatait az EU-ba integrálják, amelyek képessé teszik az Európai Uniót a NYEU 

válságkezelési, ún. petersbergi feladatainak (humanitárius és mentési feladatok; 

békefenntartás; harcoló alakulatok bevetése válságkezelés céljából, beleértve a béketeremtést 

is) ellátására. Mindez azt jelentette, hogy az EU a NYEU olyan beolvasztását támogatta, 

amely nem tartalmazza a NYEU-ban meglévő közös védelem elvét, egyrészt a semleges 

államok ellenkezése, másrészt azon érvek miatt, amelyek a NATO-ban már meglévő ilyen 

jellegű feladatok és intézmények megduplázása ellen szólnak. 

A tagállamok az 1999. december 10-11-i helsinki csúcson próbálták meg konkrét 

feladatok formájában is meghatározni a Kölni Nyilatkozat elképzeléseit. A helsinki csúcs 

legfontosabb, az önálló európai katonai képesség kiépítését célzó döntése értelmében a 

tagállamoknak 2003-ra képesnek kell lenniük egy, a szükséges parancsnoki, irányítási, 

logisztikai, hírszerzési kapacitásokkal rendelkező, 50-60.000 fos, a petersbergi feladatok teljes 

skáláját kezelni tudó, ún. gyorsreagálású katonai erő felállítására, amely 60 napon belül 

telepíthető, és legalább egy éven keresztül fenntartható. A tagállamok megerősítették, hogy a 

gyorsreagálású haderő nem egy európai hadsereg, hanem egy válságkezelésre alkalmas, 

szükség esetén bevethető többnemzetiségű haderő. Helsinki rendelkezett arról is, hogy új 

politikai és katonai struktúrákat kell kiépíteni a Tanácson belül az új feladatok ellátására. 

Ennek megfelelően a csúcs döntést hozott a Politikai és Biztonsági Bizottság; a Katonai 

Bizottság; illetve a Katonai Törzs felállításáról, amely 2000 márciusában meg is történt. 
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IX. AZ EGYSÉGES PIAC ÉS A NÉGY ALAPSZABADSÁG 

Az Európai Gazdasági Közösség létrehozásának alapvető célja a tagállamok közös piacának 

megalakítása volt. A közös piac [angolul: common market] - amelyet az 1987-ben életbe 

lépett Egységes Okmány óta már az egységes piac [angolul: single market] (vagy belső piac 

[angolul: internal market]) fogalma és célkitűzése váltott fel - a kezdetektől fogva mind a mai 

napig az európai integráció működtetésének meghatározó oka, minden egyéb célt átható 

lényege. 

A közös piac olyan terület, ahol az áruk, a szolgáltatások, illetve a tőke és a munkaerő 

szabadon, korlátozások nélkül áramolhatnak, azaz megvalósul a "négy alapszabadság". A 

Maastrichti Szerződés óta az EU-ban a munkaerő helyett már ennél tágabban az összes 

személyre értelmezik a szabad mozgás elvét. Bár a közös piacot már a hetvenes évekre el 

kellett volna érnie a Közösségnek, ez nem teljesen sikerült. Ezért az 1986-ban aláírt Egységes 

Okmánnyal meghirdetett egységes piac programja, illetve az annak keretében megvalósuló 

erőteljes jogalkotási csomag is lényegében a négy alapszabadság megvalósítását tűzte célul 

mindenekelőtt a különböző fizikai (határformalitások, határellenőrzés), pénzügyi 

(költségvetési, adózási szabályok) és technikai (a tagállami jogszabályok, szabványok és más 

előírások különbségeiből adódó) akadályok lebontásán keresztül. Az egységes piac 

programjának keretében számos tagállami deregulációs intézkedés mellett, mintegy 300 

közösségi jogszabályt fogadtak el 1993. január 1-ig, ami az Egységes Okmány által az 

egységes piac programja megvalósításának határideje volt. Az egységes piac tökéletesítése 

érdekében folytatott jogalkotás azonban a korábbi intézkedések kiegészítéseként, 

folytatásaként mind a mai napig tart. 

IX.1. Az áruk szabad mozgása 

Az egységes piac koncepciójának lényege, hogy az EU egyetlen gazdasági térség, amely 

hasonlóan működik egy nemzeti piachoz. Éppen ezért az áruk szabad mozgása talán a 

legelemibb összetevője nemcsak az egységes piac, de az egész EU működésének. Az áruk 

szabad mozgását, azaz a termékek szabad kereskedelmét az EU-n belül a vámunió felállítása 

és a tagállamok közötti mennyiségi korlátozások eltörlése biztosítja. A vámunió a Közösségen 

belüli vámok és az azokkal azonos hatású díjak megszüntetését, illetve a nem-tagállamokkal 

szembeni közös vámtarifákon alapuló közös kereskedelempolitika folytatását jelenti. Az áruk 

szabad áramlásának biztosítása érdekében a vámok mellett szükség volt a tagállamok között a 
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mennyiségi korlátozások (kereskedelmi kvóták) és az azokkal egyenértékű intézkedések 

tilalmára is. A Római Szerződés ezért rendelkezett ezek alkalmazásának felszámolásáról is. 

Míg azonban a vámokhoz hasonlóan a mennyiségi korlátozások eltörlése könnyen 

megvalósítható volt, a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések kiiktatása 

komoly nehézségeket okozott (s lényegében okoz mind a mai napig), mivel azok a 

tagállamokban a legkülönbözőbb formában jelentkeztek, ráadásul az egyik leghatékonyabb 

kereskedelem-korlátozó eszköznek bizonyultak. 

IX.2. A személyek szabad mozgása  

A Római Szerződés még nem biztosította a szabad mozgás általános jogát. Az eredeti 

Szerződés a közös piac megfelelő működésének biztosításából kiindulva csak a gazdaságilag 

aktív személyek (munkavállalók, önálló tevékenységet folytatók, szolgáltatást nyújtók) és 

családtagjaik szabad mozgását garantálta. Az évek során ez a helyzet fokozatosan változott, és 

végül a Maastrichti Szerződés tette alapjoggá az Unió minden polgárára vonatkozó - 

gazdasági aktivitástól független - mozgásszabadságot. A gazdaságilag aktív, kereső 

tevékenységet folytató személyek szabad mozgására (munkavállalók szabad mozgása, 

letelepedés szabadsága), illetve a nem kereső tevékenységet folytató személyek szabad 

mozgására azonban eltérő szabályok vonatkoznak. 

Az önálló tevékenységet folytatók külön kategóriát képeznek a személyeken belül. E 

körbe tartoznak nemcsak az ún. szabadfoglalkozásúak (pl. orvosok, ügyvédek, építészek), de 

a különféle vállalkozók is (pl. kis- és nagykereskedők, kézművesek, ügynökök fuvarozók). 

Ezeket a személyeket a letelepedés szabadsága illeti meg, ami azt jelenti, hogy bármelyik 

tagállamban joguk van arra, hogy tevékenységbe kezdjenek vagy vállalatokat alapítsanak 

ugyanazon rendelkezések alapján, amelyek az adott tagállamban honos személyekre 

vonatkoznak. A letelepedés szabadságának jelentősége, hogy az kiterjed a jogi személyekre 

is. A jogi személyek esetében általában az ún. másodlagos letelepedés jogát szokták 

alkalmazni, amely a gyakorlatban fiók, ügynökség vagy leányvállalat létesítését jelenti. 

IX.3. A szolgáltatások szabad nyújtása  

Szolgáltatásként a közösségi jogban azon díjazás ellenében végzett tevékenységet értik, amely 

nem esik az áruk, a személyek és a tőke szabad mozgására vonatkozó előírások alá. A 

közösségi jog a szolgáltatások szabad nyújtása kategóriájába így azokat a szolgáltatásokat 

helyezi, amelyek valamilyen határon átnyúló elemet tartalmaznak, azaz amelyek esetében a 
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szolgáltatás nyújtója és igénybevevője nem azonos tagállamban honos. Az árukhoz és a 

személyekhez hasonlóan a szolgáltatások szabad áramlására is vonatkozik a diszkrimináció 

tilalma. Azaz a tagállamok nem állíthatnak fel eltérő feltételeket azon szolgáltatóknak, akik 

másik tagállamból végzik tevékenységüket, illetve azon személyeknek, akik másik 

tagállamban vesznek igénybe szolgáltatásokat. 

IX.4. A tőke szabad mozgása 

Az EK Szerződés tiltja mind a tagállamok között, mind a tagállamok és külső országok között 

a tőke mozgásának mindenfajta korlátozását. Ez az általános tilalom a kezdetekben 

ugyanakkor még nem jellemezte a közösségi jogot. A Római Szerződés eredetileg a tőke és 

fizetési mozgásokat csak, mint az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő szabad áramlásának 

kiegészítő jellegű szabadságaként kezelte. Az egységes piac kiépítésének igénye, majd a 

gazdasági és monetáris unió célkitűzése hozott jelentős változást e területen, minek 

következtében a tőkemozgásokat akadályozó szabályozásokat nagyon gyorsan számolták fel. 

A tőke minden elemének szabad korlátozásmentes mozgásának megvalósítását erősítette, 

hogy azt a Maastrichti Szerződés egyben a gazdasági és monetáris unióhoz (EMU) való 

csatlakozás előfeltételeként is meghatározta. Így az EMU második szakaszának kezdetére, 

1994. január 1-ére lényegében mindenféle pénz- és tőkemozgást teljes mértékben 

liberalizáltak az Unión belül. 
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APPENDIX I. 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ TÁRSADALMI-GAZDASÁGI MUTATÓI (ábragyűjtemény) 

 

12. ábra: Az Európai Unió népessége 

 
Forrás: www.europa.eu.int

 

13. ábra: Az EU területe 

 
Forrás: www.europa.eu.int
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14. ábra: Népsűrűség 

 
Forrás: www.europa.eu.int

 

15. ábra: Népesség előrejelzések 

 

 
Forrás: www.europa.eu.int
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16. ábra: A népesség szerkezete 

 
Forrás: www.europa.eu.int

 

17. ábra: 15 évesnél fiatalabbak aránya 

 
Forrás: www.europa.eu.int
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18. ábra: 65 évesnél idősebbek aránya 

 
Forrás: www.europa.eu.int

 

19. ábra: 80 évesnél idősebbek aránya 

 
Forrás: www.europa.eu.int
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20. ábra: GDP/fő 

 
Forrás: www.europa.eu.int

 

21. ábra: GDP milliárd euróban 

 
Forrás: www.europa.eu.int
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22. ábra: Infláció 

 
Forrás: www.europa.eu.int

 

23. ábra: Az újonnan csatlakozott és csatlakozásra váró országok területe 

 
Forrás: www.europa.eu.int
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24. ábra: Az újonnan csatlakozott és csatlakozásra váró országok népessége 

 
Forrás: www.europa.eu.int
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25. ábra: Az újonnan csatlakozott és a csatlakozásra váró országok összehasonlítása (2001) 

 
Forrás: BERNEK Á. et al. 2004. pp. 218. 
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26. ábra: A mezőgazdasági termelés típusai Európában 

 
Forrás: KISS É. 2002. pp. 91. 
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27. ábra: Az Európai Unió vasúti közlekedése 

 
Forrás: www.europa.eu.int

 74

http://www.europa.eu.int/


APPENDIX II.  

 

Angol-magyar EU kisszótár  

 

Angol Magyar 
(Non-repayable) direct assistance (Vissza nem térítendő) közvetlen 

támogatás 
Additionality Addícionalitás 
Approval Jóváhagyás 
Areas facing structural difficulties Strukturális problémákkal küzdő területek 
Areas undergoing social and economic 
conversion 

Társadalmi és gazdasági átalakuláson 
átmenő területek 

Cohesion Fund Kohéziós Alap 
Commitment appropriation Kötelezettségvállalási előirányzat 

(támogatási előirányzat) 
Committee of Regions Régiók Bizottsága 
Community Support Framework Közösségi Támogatási Keret 
Competent authority Illetékes hatóság 
Complementarity kiegészítő jelleg 
Cross-border Határon átnyúló 
Depressed areas dependent on fisheries halászattól függő, gazdaságilag elmaradt 

területek 
Directive Irányelv 
Directorate General Főigazgatóság 
EIB - European Investment Bank EBB 
European Agricultural Guidance and Guarantee 
Fund Guidance Section 

Európai Mezőgazdasági Orientációs és 
Garancia Alap Orientációs Szekció 

European Commission Európai Bizottság 
European Employment Strategy Európai Foglalkoztatási Stratégia 
European Regional Development Fund Európai Regionális Fejlesztési Alap 
European Social Fund Európai Szociális Alap 
ex-ante evaluation előzetes értékelés 
ex-post evaluation utóértékelés 
Fair contribution Arányos hozzájárulás, méltányos 

hozzájárulás 
Final beneficiary Végső kedvezményezett 
Financial control pénzügyi ellenőrzés 
Financial implementation Pénzügyi megvalósítás 
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Financial Instrument for Fisheries Guidance Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz 
Financial perspective Várható pénzügyi helyzet, pénzügyi 

kilátások 
Financing plan Pénzügyi terv 
Frame of reference Referencia okmány 
Impact assessment Hatáselemzés, hatásvizsgálat 
Improvement of environment Környezet rehabilitációja 
Innovative actions Innovációs tevékenységek 
Least favoured regions Leghátrányosabb helyzetű térségek 
Major project Jelentős projekt 
Management of Community resources Közösségi források kezelése 
Managing authority Végrehajtó Hatóság 
Measure Intézkedés 
Mid-term evaluation Közbenső értékelés 
Mid-term review Közbenső felülvizsgálat 
Mid-term verification Közbenső igazolás 
Monitoring Monitoring 
Monitoring indicator Monitoring mutatószám 
National Development Plan Nemzeti Fejlesztési Terv 
National Employment Action Plan Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv 
NUTS - Nomenclature of Territorial Statistical 
Units  

NUTS - Területi Statisztikai Egységek 
Nomenklatúrája 

Objective 1 region 1. Célkitűzés alá eső régió 
Operation Művelet 
Operational Programme Operatív Program 
Outermost regions Távolabb fekvő területek 
Partnership Partnerség 
Paying authority Kifizető Hatóság 
Performance reserve Teljesítési tartalék 
Plan Terv 
Preparation (elő)készítés 
Priority Prioritás 
Priority regions Prioritást élvező régiók 
Programme complement Programkiegészítő (dokumentum) 
Programming period Tervidőszak (Programozási időszak) 
Regional development Területfejlesztés 
Regional Development Plan Regionális Fejlesztési Terv 
Regions whose development is lagging behind fejlődésben lemaradó régiók 
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Regulation Rendelet 
Rural development Vidékfejlesztés 
Single programme Egységes program 
Single programming document Egységes programozási dokumentum, 

vagy egységes tervokmány 
Sound financial management megfelelő pénzügyi gazdálkodás 
Structural Funds Strukturális Alapok 
Transitional payment Átmeneti kifizetés, közbenső kifizetés 
 
 

Rövidítések jegyzéke 
 
ARD Agriculture and Rural Development 
CEEC Central and Eastern European Countries 
Cion Commission 
CSF Community Support Framework 
DG Directorate General 
EAGGF-GS European Agricultural Guidance and Guarantee Fund Guidance Section 
EC European Community 
ERDF European Regional Development Fund 
ESF European Social Fund 
EU European Union 
FIFG Financial Instrument for Fisheries Guidance 
HRD Human Resource Development 
LTU Long Term Unemployed 
MA Managing Authority 
MC Monitoring Committee 
MEUR million euro 
MS Member State 
NDP National Development Plan 
NP National Plan 
OP Operational Programme 
RDP Regional Development Plan 
ROP Regional Operational Programme 
SF Structural Funds 
SOP Sectoral Operational Programme 
SWOT Strengths, weaknesses, opportunities, threats 
VAT value added tax 
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