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A kohéziós politika 2011 októberében ismertetett új megközelítésének egyik kiemelt célja 
az ésszerűbben kidolgozott és a kiemelt célokra összpontosító kohéziós politika megvaló-

sítása. Ezáltal a kohéziós politika 2013 után az Európai Unió legfőbb beruházási stratégiája 
lehet, és központi szerepet játszhat a munkahelyek teremtésében, illetve a növekedés megva-

lósításában – vagyis az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében.

Nagyon fontos, hogy az intelligens megközelítést a szorosan kapcsolódó politikai területekre is kiterjesszük. 
Március 14-én a Bizottság bemutatta a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Közös Stratégiai Keret (KSK) 
elemeit – a KSK a kohéziós politika megvalósítását ötvözi a vidékfejlesztési politikával, valamint a tenger- és 
halászati politikával kapcsolatos stratégiákkal.

Ezeket a politikákat jelenleg különböző stratégiai iránymutatások vezérlik, és a Bizottság ezen szektoro-
kért felelős részlegei által közösen kifejlesztett KSK elősegíti, hogy az új befektetési prioritások és fontos 
lépések maximális támogatást kapjanak a Kohéziós Alaptól, valamint a strukturális alapoktól, és ahol 
lehetséges, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaptól (EMVA), valamint az Európai Halászati 
Alaptól (EHA) is.

Első tapasztalatok az eredménymutatókkal kapcsolatban

A jövőbeli kohéziós politika legfontosabb jellemzői az erősebb tematikus koncentráció és az eredmé-
nyek elérésére helyezett nagyobb hangsúly. A politikákkal kapcsolatos változtatások gyakorlati műkö-
dése megtapasztalásának érdekében a Bizottság kísérleti programokat végzett 12 irányító hatóság 
közreműködésével az EU nyolc tagállamában.

Ezen akciófelmérésekből már kiderült, hogy az új megközelítés megvalósítható, de ehhez a programok 
kialakítási gyakorlatainak jelentős megváltoztatására van szükség. A tematikus koncentráció megvalósí-
tásához alapos mérlegelésre és a politika gondos kiválasztására van szükség. Ez kiemeli a politikai vita 
fontosságát a programok kialakításával kapcsolatban.

A Panorama mostani számában a kísérleti programok néhány résztvevője mesél eddigi tapasztalatairól.

Az Európai Parlamenttel végzett egyeztetéseink a Bizottság 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonat-
kozó javaslataival kapcsolatban kedvezően haladnak. Ebben a számban az Európai Parlament Regionális 
Fejlesztési Bizottsága vezető tagjai, Constanze Angela Krehl és Lambert van Nistelrooij értékelik a 2013 
utáni új megközelítést. 

Emellett felhívom a figyelmüket az új kohéziós politika egyszerűsítési céljaival kapcsolatos részletes tájé-
koztatónkra, amely hasznos tanácsokkal szolgál az egyszerűsítés gyakorlati megvalósítását illetően.

Johannes Hahn
Az Európai Bizottság regionális politikáért felelős tagjai

panorama 41 3


