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Kiigazítások és a növekedésre való 
összpontosítás
Az Unió kohéziós politikája terén 
elért fejlemények irányváltást 
jelentenek, ami a területi 
megközelítéstől a regionális 
fejlesztés irányába történő 
elmozdulás fontosságának 
felismerésén alapszik. 

Ugyanakkor a görög és az európai gaz-
daságok teljesítménye a világgazdasági 
szféra fejleményeivel is összefügg. a vál-
ság természetéből és a gazdaságok szo-
ros összeforradásából adódóan európai 
szinten egy új nemzetközi felfogásra és 
összehangolt cselekvésre van szükség. 

Ennek fényében a kohéziós politika 
a struktúra egyik alappillérét képezi. Ilyen 
módon a görög régiók – ideértve Krétát 
is – jelentős előnyökhöz jutottak, ugyanis 
mintegy 64 milliárd euró közösségi for-
rás áramlott országunkba az elmúlt két 
évtized során. 

Ezek a források hozzájárultak egy jelen-
tős hálózati infrastruktúra kiépítéséhez, 
fokozva ezáltal a vállalkozói kedvet, kor-
szerűsítve a közigazgatást és fejlesztve 
az emberi erőforrásokat. a 2007–2013 

közötti időszak értékeléséből kiderült, 
hogy – különösen a konvergenciarégiók-
ban – a strukturális alapok a GDP 4 %-os 
növekedését eredményezték. Ezenkívül 
122 ezer új kis- és középvállalkozás, 
illetve 322 ezer új munkahely jött létre. 
Összességében az alapok keretében lét-
rehozott új munkahelyek száma megha-
ladja a 940 ezret. 

Mivel a gazdasági válság számos euró-
pai régiót sújt, a kohéziós politika arra 
hivatott, hogy jelentős mértékben hoz-
zájáruljon a nemzeti és regionális gaz-
daságok fellendülése érdekében tett 
erőfeszítésekhez. a 2014–2020. évi 
programozási időszakra vonatkozó sza-
bályozási keret ténylegesen arra ösztö-
nöz bennünket, hogy a rendelkezésre álló 
forrásokat a legnagyobb növekedést 
eredményező ágazatok és tevékenysé-
gek felé irányítsuk. 

Tény, hogy a kohéziós politika hozzáadott 
értékéről és hatékonyságáról tárgyalnak 
jelenleg a politikai döntéshozók, tudomá-
nyos dolgozók és egyéb érdekelt felek.

Kréta képviselőjeként – amely egy euró-
pai szigeti régió – hangsúlyozni szeret-
ném, hogy a kohéziós politika az európai 
régiók előrehaladásának és a polgárok 
jólétének egyik elengedhetetlen szakpo-
litikája. Az Európai Unió egyik fő pillérét 
képezi, amelyet a jelenlegi programozási 
időszak végét követően is folytatni kell. 
a kiegészítő támogatás lehetőségét való-
ban fontolóra kell venni, hogy annak 
módjában álljon megfelelni a számára 
meghatározott szerepnek. 

Éppen ezért mindannyiunknak, akik az 
európai régiókat képviseljük, kötelessé-
günk hangsúlyozni e politikának az 
előnyeit és jelentőségét, hogy megvéd-

jük a rövidlátó politikai megfontolások-
tól. Hajlandóak vagyunk érdemi párbe-
szédet folytatni a kohéziós politika 
megerősítését célzó szükséges intézmé-
nyi kiigazítások, eljárásjogi egyszerűsí-
tések és stratégiai alternatívák azono-
sítása érdekében, aminek nyilvánvaló 
hatásai lesznek európai és nemzetközi 
szinten egyaránt. 
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