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Eu ró p a i  b i z t o s  D a n u t a  H ü b n e r

A gazdasági és társadalmi kohézió célját 
az Egységes Európai Okmány fogalmazta 
meg, és 1988-ban vált realitássá a kohézi-
ós politikát létrehozó első rendelet elfoga-
dásával. A Maastrichti, az Amszterdami és 
a Nizzai Szerződés megerősítette a kohé-
ziós politika fontosságát, hatályát pedig 
a Lisszaboni Szerződés tervezete még 
egy új, területi dimenzióval is kibővítette. 
Az Európai Tanács 1988-ban, 1992-ben, 
1999-ben és 2005-ben is megerősítette a 
kohéziós politika fontosságát azzal, hogy 
egyre nagyobb részt biztosított számára 
az európai költségvetésből. 

Ám ha napjainkból visszatekintünk az EU 
kohéziós politikájának első 20 évére, to-
vábbra is úgy tűnik, hogy 1988-nak volt 
döntő fontossága. Azóta az EU, a nemzeti 
és a regionális politikák számára egyaránt 
radikális fordulatot jelentett Európa gaz-
dasági földrajzának feltárása. A leginkább 
rászoruló régiók beazonosítása, a prioritá-
sok meghatározása, a helyi intézmények 
bevonása és a közös irányítási, vezetési és 
értékelési normák alkalmazása olyan ele-
meket jelentenek, amelyek nem csupán 
kézzelfogható eredményt hoztak, de a 
többszintű kormányzás kivételes rendsze-
rét is létrehozták. 

A kohéziós politika nyilvánvalóvá tette, 
hogy az Unió minden részében, minden-
ki számára nyitott a lehetőség a közös 
piacban való részvételre és az abból való 
részesedésre. A kohéziós politika a piac 
„látható keze”, amelynek célja – az egész 
EU gazdasági integrációjának elősegítése 
mellett – a kiegyensúlyozott és fenntart-
ható fejlődés. Egyúttal olyan, helyi alapú 
politikát jelent, amely minden egyes eu-
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rópai területnek szerepet szán abban az 
értelemben, hogy nem gátja a gazdasági 
tevékenység optimális allokációjának, ha-
nem önmagában is a növekedés forrásá-
vá válhat. A közelmúlt gazdaságelméletei 
számos esettanulmánnyal megerősítik 
ezt a megközelítést. Az esettanulmányok 
igazolják, hogy a „földrajzi kérdések” és a 
regionális politika igenis számít. 

Vajon mit adott az EU kohéziós politikája 
az első 20 évében?

Az EU 1988 óta imponáló gazdasági és szo-
ciális konvergenciát valósított meg. Nem-
zeti szinten Görögország, Spanyolország, 
Írország és Portugália – az elmúlt években 
a kohéziós politika legfőbb kedvezménye-
zettjei – jelentős növekedést értek el. 1995 
és 2005 között Görögország csökkentette 
a lemaradását az EU-27 többi tagországá-
hoz képest, és az EU egy főre jutó átlagos 
bruttó hazai termékéhez képest 74%-ról 
88%-ra mozdult el. Ugyanebben az idő-
szakban Spanyolország 91%-ról 102%-ra 
nőtt, Írország pedig a kezdeti 102%-ról 
indulva az Unió átlagának 145%-át érte el. 
Hasonló eredményeket érhetünk el az új 
tagállamokban is, ahol a kohéziós politika 
csak most kezdi kifejteni a hatását, meg-
alapozva a magas növekedési rátát. 

A régiók szintjén az alacsony egy főre jutó 
GDP-vel rendelkező régiók viszonylag erős 
gazdasági fejlődése azt jelenti, hogy az 
EU-régiók konvergálnak. 1995 és 2004 kö-
zött azoknak a régióknak a száma, ahol az 
egy főre jutó GDP az EU átlagának 75%-a  
alatt volt, 78-ról 70-re csökkent, azoké pe-
dig, amelyekben az EU-átlag 50%-a alatt 
volt, 39-ről 32-re. 

A kohéziós politika javítja a regionális 
gazdaságok versenyhelyzetét, mivel olyan 
„európai” közjavakat biztosít, amelyeket a 
piac nem képes megteremteni. Ilyenek a 
nagy közlekedési és energiahálózatok, az 
eredeti európai környezetvédelmi politika, 
az oktatási és kutatás-fejlesztési befekte-
tések és beruházások. Érdemes megemlí-
teni, hogy a tárgyalt időszakban a kohézi-
ós politika radikális változtatást végzett a 
befektetési prioritások terén. Napjainkban 
az erőforrások egynegyedét kutatásra és 
innovációra fordítják, és mintegy 30%-ot 
szánnak a környezeti infrastruktúrára és a 
klímaváltozás elleni intézkedésekre.  

„A kohéziós politika a piac »látható keze«, 
amelynek célja – az egész EU gazdasági  
integrációjának elősegítése mellett –  
a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés.”
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A kohéziós politika hozzáadott értéke 
azonban túlmutat a növekedésbe és a 
munkahelyekbe történt befektetetése-
ken. A többszintű kormányzás – egyedül-
álló modelljén keresztül – bevonja a helyi 
és a regionális szereplőket a politika kiala-
kításába és végrehajtásába, így nagyobb 
hatékonyságot ér el és többet meríthet a 
helyi tudásból. Megvalósítja és biztosít-
ja az egyéb közösségi politikáknak való 
megfelelést – vonatkozzanak azok az álla-
mi támogatásokra, a környezetvédelemre, 
a szállításra, az innováció támogatására 
vagy az információs társadalomra. A tró-
jai falóhoz hasonlóan működve fejleszti 
és modernizálja a közigazgatást, növeli 
az átláthatóságot és elősegíti a jó kor-
mányzást. Végül, de nem utolsósorban 
lehetőséget teremt arra, hogy az emberek 
együtt dolgozzanak számos, határokon 
átnyúló és nemzetek közötti programban 
és hálózatban.

Mára a kohéziós politika a meglévő tárgyi 
és emberi erőforrásokra alapozó, kitelje-
sedett fejlesztési politikává vált.  Ez fontos 
előny ahhoz, hogy az európai területek 
kezelni tudják az előttük álló új kihíváso-
kat. Európa szembesülni fog azzal, hogy 
igazodnia kell a globális gazdaság nyomá-
sához, hogy a klímaváltozás fenyegetést 
jelent, de egyúttal lehetőséget ad több 
ágazat számára, hogy a demográfi ai ten-
denciák és az öregedő népesség változá-
sokat követel a munkaerő-piaci politiká-
ban és hogy a gazdasági változások miatt 
jelentkező új szociális kockázatok új meg-
közelítést igényelnek. 

A közgazdászok szerint a gazdasági nö-
vekedést és a csökkenő földrajzi egyen-
lőtlenséget kombináló regionális és helyi 
fejlődésnek egyre fontosabb szerep jut 
ezeknek a kihívásoknak a megválaszolásá-
ban. A kohéziós politikáról folytatott vitát 
ebben az összefüggésben kell látni.

Politikánk vívmányai más országok fi gyel-
mét is felkeltették. Ennek az érdeklődés-
nek a felismerése vezetett oda, hogy a Bi-
zottság egyetértési nyilatkozatot fogadott 
el a regionális politikai együttműködésről 
Kínával, Oroszországgal és Brazíliával, 
amelyek mindegyike növekvő regionális 
egyenlőtlenségekkel és a jobb kormány-
zási feltételekkel szemben támasztott 
jelentős kihívásokkal küzd, és nagyobb 
hangsúlyt kell fektetnie az alulról indu-
ló információáramlásnak a politikai és 
döntéshozatali folyamatokban. Sok más 
ország és szervezet (Dél-Afrika, Ukrajna, 
MERCOSUR, a Nyugat-afrikai Gazdasági és 
Monetáris Unió) kiemelt érdeklődést mu-
tattak az EU kohéziós politikai modellje 
iránt, ugyanis azt igen hatékony mecha-
nizmusnak tartják a korlátozott költség-
vetési keretek között. A kohéziós politika 
a nemzetközi kooperáción keresztül az 
Unió területén kívülre vetíti az európai ér-
tékeket.



5 .  O L D A L 

„A kohéziós politika a nemzetközi  
kooperáción keresztül az Unió területén  
kívülre vetíti az európai értékeket.” 


