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Az olvAsókhoz 

Októberben a Bizottság ismertette a 2013 utáni kohéziós politikára vonatkozó javaslatait. 
A Panorama mostani számában áttekintést nyújtunk a javaslatokról, valamint néhány 

fontos szereplő megjegyzéseiről. 

A kohéziós politika új megközelítésére most nagyon nagy szükség van, amikor az EU minden 
tagállamában kiemelt fontosságot kap a gazdasági növekedésre való törekvés. Soha nem volt még 

ennyire fontos, hogy Európa minden szinten megvalósítsa a szükséges befektetéseket, amelyek serkentik 
gazdasági potenciálját, és segítik a munkahelyek teremtését. 

A kohéziós politika több mint 350 milliárd euró felett rendelkezik – ez az EU teljes költségvetésének 
egyharmadát jelenti –, és úgy gondoljuk, hogy ezért jelentősen hozzájárulhat ezen célok eléréséhez. 

Már bebizonyosodott, hogy milyen nagy szerepet tud vállalni a kohéziós politika ezen a területen. A 2000 
és 2006 közötti időszakban körülbelül 1,4 millió munkahely jött létre a kohéziós politikának hála. Mintegy 
34 millió európai állampolgár él most jobb életkörülmények között annak köszönhetően, hogy régiójában 
jelentősen nőtt a gazdasági termelés. 

Európának fokoznia kell versenyképességét a javuló tendenciát mutató nemzetközi piaccal szemben. 
Ez az Európa 2020 stratégia elvi alapja, amely nem más, mint az EU 2010-ben indított nagyszabású 
cselekvési programja a még versenyképesebb, fenntartható és inkluzív növekedés elősegítése 
és ösztönzése érdekében. Ennek megvalósításában kulcsfontosságú szerepet játszik az ésszerűbben 
kidolgozott és a kiemelt célokra összpontosító kohéziós politika. Arra törekszünk, hogy 2013 után 
a kohéziós politika az Európai Unió legfőbb beruházási stratégiája legyen, és központi szerepet játsszon 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében. 

Eközben azt szeretnénk, hogy a kohéziós politika továbbra is az összes régió összes polgárának 
politikája maradjon – olyan beruházási program, amely mindenki számára biztosítja a növekedést 
és a munkalehetőséget.

Célzottabb működés

Minőségi ugrásra van szükségünk az új kohéziós politika megvalósításában. Soha nem volt még ekkora 
nyomás az államháztartáson – ezért nagyon fontos a megfontolt és hatékony költekezés megvalósítása. 
Az állami beruházások egyre inkább néhány, a növekedést elősegítő befektetési prioritásra irányulnak. 
Ezt tematikus fókusznak neveztük el. 

A tematikus fókusz azt jelenti, hogy rangsoroljuk a beruházásokat annak érdekében, hogy azok 
a maximális hatást és hozzáadott értéket érjék el. Nagyon fontos, hogy a beruházások illeszkedjenek 
az adott régióhoz. Éppen ezért javaslatainkban nagy szerepet kap a rugalmasság, amelynek köszönhetően 
a régiók a rájuk jellemző fejlesztési igények és nehézségek alapján ki tudják választani a megfelelő 
beruházási stratégiát. Ezt az üzenetet hordozza az általunk javasolt partnerségi megközelítés is, amely 
a Bizottság és a tagállamok között valósulna meg. 

Erről a következő oldalakon olvashat részletesebben.
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