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A KOHÉZIÓS POLITIKA MINDEN
RÉGIÓBA BEFEKTET
A gazdasági, társadalmi és területi kohézió
elérése szempontjából létfontosságú,
hogy az EU minden régiója támogatásban
részesüljön, így ez a jövőben is a kohéziós
politika kulcseleme marad. Míg a finanszírozás
zömét a szegényebb régiók felzárkóztatására
fordítják, a fejlettebbek is jelentős részt
kapnak a kohéziós politikai támogatásból
annak érdekében, hogy minél tökéletesebben
ki tudják aknázni a bennük rejlő lehetőségeket.
A kohéziós politika minden régióra kiterjed, mivel fejlődés minden
régióban megvalósulhat. A Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet (OECD) bebizonyította, hogy a fejlődés
nem egyetlen egységes mintát követ: az a feltételezés, hogy a
növekedés az EU igen fejlett régióira összpontosul, nyilvánvalóan
téves. Amint ezt a térkép is szemlélteti, a gazdasági teljesítmény
régióról régióra igen változatos képet mutat. Az adatok arra
utalnak, hogy jó teljesítmény a régiók minden típusában előfordul,
függetlenül attól, hogy az adott régió gazdag-e vagy szegény,
városi vagy vidéki, központi vagy periférián fekvő, a feldolgozóvagy a szolgáltatóiparra specializálódott.

Az erőforrások optimális felhasználása
a növekedés kulcsfontosságú feltétele
Egyes vidéki régiók nagyobb növekedési rátákat mutatnak, mint
a városi régiók, különösen Nyugat-Európában. Ezek a területek
megtalálták a módját annak, hogy a lehető legteljesebben
kiaknázzák erőforrásaikat és gazdasági lehetőségeiket. A városi
régiók szomszédságában fekvő vidéki régiók például profitálni
tudnak földrajzi elhelyezkedésükből: számos iparág, így például
a raktározás és a nagy léptékű feldolgozóipar kiköltözhet
a környező vidéki területekre, ahol alacsonyabbak a telekárak
és nagyszámú munkavállaló áll rendelkezésre.
Ugyanígy a rossz teljesítményre is találunk példát minden
régiótípusban. Számos városi vagy fejlettebb régió növekedését
különféle szűk keresztmetszetek akadályozták. Néhányuknak
gazdasági problémákkal és az agglomeráció különböző
hátrányaival is meg kell küzdeniük, mint amilyenek például
a forgalmi dugók és a magas lakhatási költségek. Máshol nem
sikerül teljes mértékben mozgósítani az erőforrásokat, mivel rossz
eredményeket mutatnak fel a foglalkoztatási ráta, a képzettség
szintje és a munkaerő termelékenysége tekintetében.

Térségspecifikus szemléletmód:
fejlődés integráció révén
Az erőteljes regionális fejlődés eléréséhez szükség van a politikai
intézkedések egyértelmű összehangolására. Például a közlekedési
infrastruktúra területén végrehajtott fejlesztéseket össze kell
kapcsolni az üzleti környezet javításával, hogy mindkét területen
maximális hatást lehessen elérni. Az innováció ösztönzését
szolgáló intézkedések hatékonysága nő, ha ezeket az oktatás
területén végrehajtott beruházások is kísérik. Itt játszhat
a kohéziós politika fontos szerepet: egyesíti az ágazati
szakpolitikákat egyetlen összehangolt és koherens
keretrendszerben. Ez a megközelítésmód az EU minden régiója
számára fejlettségi szinttől függetlenül fontos.
Ez az integrált szemléletmód azt is jelenti, hogy az EU régiói
szerepet játszhatnak annak biztosításában, hogy az általános
politikai prioritásokat minden területen figyelembe vegyék a
politikai döntéshozatal során. Például a kohéziós politika segített
abban, hogy a régiók meg tudjanak felelni az uniós normáknak
és teljesíteni tudjanak különböző célokat a közlekedés, az
innováció, az információs társadalom és az energia területén.
Továbbá arra is képessé tette őket, hogy megerősítsék
környezetvédelmüket és be tudjanak kapcsolódni a lisszaboni
menetrendbe.

Az előttünk álló út
Ez a szerep az Európa 2020 stratégia keretében tovább fog
erősödni: a kohéziós politika olyan integrált, több ágazaton átívelő
intézkedéseket fog finanszírozni, amelyek konkrét regionális
összefüggésekbe illeszkednek. Az innováció terén például
a csúcstechnológiai fejlesztésekkel foglalkozó cégekre irányuló
célzott kezdeményezéseket a humán tőkéhez, az infrastruktúrához,
a pénzügyekhez és a hálózatépítéshez kapcsolódó beruházásokkal
fogja kiegészíteni, amelyek az innovációs teljesítmény lényeges
keretfeltételeit alkotják. Emellett támogatja majd a nagysebességű
internet, az intelligens közlekedési és energiainfrastruktúrák, az
energiahatékonyság és a megújuló energia területén végrehajtott
befektetéseket a versenyképes, szervesen összekapcsolódó
és környezetkímélőbb gazdaság létrehozása érdekében.
Az Európa 2020 stratégia számára fontos, hogy minden régió
kivegye a maga részét az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedésből. A kohéziós politika kezdeteitől fogva biztosította,
hogy a régiók egyrészt hozzá tudjanak járulni az európai
integrációhoz, másrészt profitálni is tudjanak belőle, és ez
a jövőben sem lesz másképp.

Az erőforrások mozgósítására való képesség a legfontosabb olyan
tényező, amely meghatározza egy régió sikerét a növekedés és
a fejlesztés előmozdításában. Ennek megfelelően a politikai
intézkedéseknek törekedniük kell arra, hogy valamennyi régióban
kiaknázzák a növekedési potenciált.
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