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2013 végén, egy intenzív kétéves egyeztetési folyamat után 
az Európai Tanács és az Európai Parlament végül zöld utat 
adott a kohéziós politikával kapcsolatos jogszabálycsomag-
nak. Az új rendeletek december 21-én léptek hatályba.

Örömmel látom, hogy javaslataim modernizált szemlé-
letmódja jóváhagyást nyert. Nagyon sokat dolgoztunk az 
európai strukturális és befektetési alapok szabályainak 
tökéletesítésén. Mostantól a nemzeti társfinanszírozással 
és a pénzügyi eszközökön keresztül megmozgatott befek-
tetésekkel együtt több mint 500 milliárd euró mobilizálható 
az Európai Unión belüli gazdasági fellendülés és tartós növe-
kedés aktív támogatására. 

A kohéziós politika az Európai Unió fő beruházási eszköze, 
az uniós költségvetés több mint egy százaléka szolgálja 
a céljait. De ahhoz, hogy kifejtse lehetséges hatását az EU 
gazdaságának növekedésére és az európai polgárok életmi-
nőségére, elengedhetetlen, hogy megfelelően végrehajtsuk 
a reformjainkat. A folyamat első lépése a partnerségi szer-
ződések véglegesítése lesz. Ezek határozzák meg az egyes 
tagállamok befektetési stratégiáját az elkövetkező hét évre.

A stratégiák kiváló minősége

Nem könnyű feladat ezeknek a beruházási terveknek az elké-
szítése. Ezért kezdte el a Bizottság már tavaly a nem hiva-
talos tárgyalásokat a tagállamokkal, azzal a céllal, hogy 
a legfontosabb fejlesztési szükségleteket a lehető legkoráb-
ban felismerjük és kezeljük. Ennek köszönhetően a tagálla-
mok az év vége előtt eljuttatták a bizottsághoz partnerségi 
szerződésük tervezetét, némelyek már a hivatalos végleges 
verziót is benyújtották. Fontos, hogy a tagállamok jó minő-
ségű előzetes fejlesztési terveket nyújtsanak be, hogy minél 
előbb elkezdődhessen a program jóváhagyása és végrehaj-
tása. Nagyon világosan szeretnénk fogalmazni: az Európai 
Bizottság nem tesz engedményeket a minőség rovására 
a gyorsaság érdekében.
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Nem tudom eléggé hangsúlyozni, milyen fontos, hogy 
a stratégia az első pillanattól kezdve helyes legyen. És min-
dennél fontosabb, hogy minden projekt a stratégiát kövesse, 
és nem fordítva.

A prioritások most korlátozott számú politikai célra összponto-
sulnak, hogy elérjük a beruházások kritikus tömegét a kiválasz-
tott területeken. Négy területet azonosítottunk, ahol nagy 
a növekedési potenciál: kutatás és innováció, kis- és középvál-
lalatok, információs és kommunikációs technológiák, illetve az 
alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás. 

Világos és mérhető célok

Megreformált politikánk azon a meggyőződésünkön alapul, 
hogy akkor érhetjük el a legnagyobb hatást, ha először meg-
keressük a meglévő alaperősségeinket – ezt nevezzük intel-
ligens specializációnak. Ezáltal a régiók az eredményes 
beruházásokra koncentrálhatnak a kiválasztott szektorokon 
belül, maximalizálva ezzel a növekedési potenciáljukat. 

Az új szerkezetnek létfontosságú eleme, hogy előzetesen 
megállapodásnak kell születnie a célokról. Hogyan támo-
gassuk a kutatásokat, ha nincs kutatási stratégiánk? Olyan, 
mintha kormánykerék nélküli autót próbálnánk vezetni. 

A reform világos és mérhető célok megfogalmazását köve-
teli meg. Így könnyebben vizsgálhatjuk meg a számszerű 
eredményeket, és folyamatosan ellenőrizhetjük, hogy ezek 
a közpénzek maximális hatást fejtenek-e a növekedés és 
a munkahelyteremtés élénkítésében Európa-szerte. 
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