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Közös elképzelés a 2020 utáni 
időszakra vonatkozó kohéziós 
politikáról

A Külső Tengeri Régiók Konfe-
renciája (CPMR) és az Európai 
Bizottság Regionális Politikai 
Főigazgatósága októberben 
kiemelt jelentőségű konferenciát 
szervezett Brüsszelben, amelynek 
témája a kohéziós politika kulcs-
fontosságú szerepének megvita-
tása volt az Európai Unió 
jövőjének szempontjából. 
„A kohéziós politika szerepe az 
uniós prioritások megvalósításá-
ban” elnevezésű esemény célja az 
volt, hogy legitimálják a kohéziós 
politika szerepét az uniós priori-
tások megvalósításában, vala-
mint hogy megmutassák, hogy 
a szakpolitika sokkal több 
 egyszerű pénzforrásnál. 

Enrico Rossi, Toszkána régió veze-
tője és a CPMR alelnöke beszélt 
a Panorama magazinnak az ese-

mény fontosságáról és a CPMR-nek 
a 2020 utáni kohéziós politikát illető 
elképzeléseiről.   

Milyen személyes visszajelzést adna 
a régiók és városok európai hetének idei 
eseményéről? 

A régiók és városok európai hetének idei 
rendezvénye Európa-szerte lehetőséget 
biztosított a régiók számára, hogy bemu-
tassák kapacitásaikat a növekedés 
 előmozdítása és a munkahelyteremtés 
terén, hogy végrehajtsák az Európai Unió 
kohéziós politikáját, valamint hogy iga-
zolják a helyi és regionális szint fontos-
ságát a jó európai közigazgatásban.

A CPMR és az általa képviselt 160 külső 
tengeri régió számára a régiók és váro-
sok európai hete lehetőséget nyújtott e 
fontos esemény megszervezésére, regi-
onális perspektívát nyújtva a kohéziós 
politika jövője tekintetében. A tagrégió-
ink által bemutatott konkrét példákon 
keresztül a konferencia bizonyította 
a kohéziós politika szerepét az uniós 
prioritások megvalósításában, a beru-
házási feltételek javításában, valamint 
a területi, gazdasági és társadalmi 
kohézió elérésében. 

Megmutattuk, hogy az európai struktu-
rális és beruházási alapok hozzájárulnak 
az olyan európai prioritásokhoz, mint 
a migráció, az éghajlatváltozás, vala-
mint a kkv-k növekedése. Azt is megmu-
tattuk, hogyan segít a kohéziós politika 
megteremteni a fenntartható és hosszú 
távú befektetés feltételeit.

Mi a CPMR véleménye a 2014–2020 
közötti finanszírozási időszakról? 

Az EU egyik, talán legfontosabb priori-
tása a beruházás. Egyértelműen prioritás 
Juncker Bizottsága számára a 2014–
2020-as időszakra vonatkozóan, a CPMR 
pedig teljes mértékben támogatja ezt az 
elképzelést. Ezért szeretnénk biztosítani, 
hogy a kohéziós politikát az EU legfőbb 
beruházási politikájaként ismerjék el. 

Ennek érdekében a CPMR felszólítja Junc-
ker elnököt és az Európai Bizottságot az 
európai régiókban rejlő valódi potenciál és 
erősségek elismerésére. A jövőt és a 2020 
utáni uniós stratégiát tervezzük, amikor 
újabb szakpolitikák lépnek életbe és 
a következő finanszírozási program indul 
el. 
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Üdvözöljük a megosztott igazgatással vég-
rehajtott programok egyszerűsítésére tett 
erőfeszítéseket, az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés kiegészítő  finanszírozását, 
a kkv-kezdeményezés meghosszabbítását, 
valamint a migránsok integrációját közép-
pontba emelő beruházási prioritás létre-
hozását. Ezek mind felettébb pozitív javas-
latok az Európai Bizottság részéről, 
amelyeket az uniós költségvetés félidős 
felülvizsgálata során jelentettek be. 

Hogyan képzeli el a CPMR a 2020 
utáni időszakot?

Az uniós projekt kritikus helyzetben van, és 
most lehetőségünk nyílik a kohéziós poli-
tika modernizálására, hogy az a megrefor-
mált Európai Unió középpontjába kerülhes-
sen. A szakpolitika jövőjével kapcsolatos 
elképzelésünk egyértelmű: a kohéziós poli-
tika több puszta finanszírozásnál; olyan 
szakpolitikáról van szó, amely az uniós 
szerződésben gyökerezik, az EU prioritásait 
végrehajtva Európa-szerte. 

Régiókként az a feladatunk, hogy meg-
mutassuk: ez a szakpolitika sok más 
egyéb előnnyel is jár. Rendkívül örülünk 
annak, hogy Creţu biztos is osztotta 
a véleményünket az eredményorientált 
uniós költségvetési konferencia során.

Hogyan járul hozzá a CPMR a 2020 
utáni időszakra történő felkészüléshez? 

Számos elképzelésünk van azzal kap-
csolatban, hogy minek kell változnia 
a kohéziós politika modernizációja érde-
kében. Az általunk képviselt peremterü-
letek és tengeri régiók állásfoglalást 
fogadtak el, amely hangsúlyozza, hogy 
a kohéziós politika létfontosságú szere-
pet tölt be Európa minden területének 
gazdasági növekedése szempontjából, 
és a megerősítésére van szükség az EU 
változó prioritásainak teljesítése érde-
kében. Szükség van a szakpolitika 
modernizációjára és átalakítására annak 
érdekében, hogy a megreformált Euró-
pai Unió középpontjába kerülhessen. 

A kohéziós politika nem pusztán pénzfor-
rás: áthidalja a regionális egyenlőtlensé-
geket, valamint növekedést és munkahe-
lyeket teremt, és ez minden eddiginél 
fontosabbá teszi a szakpolitikát. Sürgetjük 
az Európai Bizottságot arra, hogy dolgoz-
zon ki hosszú távú európai befektetési 
stratégiát a kohéziós politika és az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap közös erőssé-
geinek kombinálásával.

Egyúttal felszólítjuk a Bizottságot arra, 
hogy jelentős változtatásokkal egysze-
rűsítse a szakpolitikát a kedvezménye-
zettek és az irányító hatóságok javára, 
valamint hogy dolgozzon ki közös sza-
bályokat mind az öt európai strukturális 
és beruházási alap számára.  
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