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AZ OLVASÓKHOZ

A kohéziós politikán belül egyre fontosabb témává válik a politika értékelése. Ezért is döntöttünk úgy, hogy 
ezt választjuk a Panorama mostani számának központi témájaként. Szeretnénk a 2000–2006-os programozási 
időszak utólagos (ex post) értékelései során szerzett tapasztalataink alapján néhány alapvető kérdést megvitatni: 
Kinek a feladata? Hogyan? Mikor? Az eredmények hogyan segítik elő a változást? Alkalmazható-e szélesebb 
körben a precízebb, analitikus megközelítés? 

A 2000–2006-os időszak során alapvetően megváltozott az EU felépítése, hiszen 10 új tagállam csatlakozott 
az Unióhoz. Az ennek következtében kialakuló egyenlőtlenségek még inkább kiemelték a kohéziós politika 
jelentőségét, különösen elgondolkodtatóvá téve az időszakra vonatkozóan készült ex post értékelést.  
A statisztikák azt mutatják, hogy az új EU-országokban tapasztalt erőteljes növekedés az egy főre jutó GDP 
szempontjából csökkentette az EU-n belüli egyenlőtlenségeket. E növekedés vajon mennyiben tekinthető a 
kohéziós politika eredményének? A következő oldalakon ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresünk majd választ.

Az irányító hatóságokkal és projektmenedzserekkel folytatott beszélgetések arra engednek következtetni, hogy 
a kohéziós politika végrehajtása során alkalmazott módszerek az országos szintű szakpolitikák irányításának 
módjához is hozzájárulnak – a monitorozás, az értékelés és a többéves tervezés tovább tökéletesíti a máshol is 
felhasználható gyakorlatokat. A kohéziós politika a szabályozás és a végrehajtási módszerek új formáival bővíti 
az európai régiók, városok és falvak közigazgatását.

Az Inforegio weboldal jelentések, feladatmeghatározások, adatbázisok és esettanulmányok formájában ugyan 
már most is rengeteg adattal szolgál, és ez az adatmennyiség a következő 18 hónapban még tovább bővül majd, 
a Regionális Politikai Főigazgatóság mégis szeretné a politikaformálóktól, a tudományos világ képviselőitől 
és a regionális politika terén bármilyen minőségben érintett felektől is megtudni, hogy milyen bizonyítékkal 
rendelkeznek a politika eredményeire vonatkozóan.

A mostani számunkban megkérdezett interjúalanyok pozíciójuknál fogva valóban szakértőként szólhatnak 
hozzá a témához: a tudományos világ két képviselője, egy irányító hatóság vezetője és a lengyel regionális 
fejlesztési miniszter mondja el véleményét a 2000–2006-os időszak pozitív és negatív aspektusairól.

A Panorama emellett köszönti Johannes Hahn, új regionális politikai biztost, és igyekszik megtudni tőle, hogy 
milyen prioritásokkal és reményekkel lát neki európai biztosi megbízatásának. 
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„
 A kohéziós politika

a szabályozás és a végrehajtási 
módszerek új formáival bővíti 
az európai régiók, városok és 

falvak közigazgatását. „


