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Rugalmasság, egyszerűség, 
versenyképesség és innováció a 2020 
utáni kohéziós politika tekintetében
Az Európai Unió korábban soha 
nem látott és példa nélküli 
mértékű kihívásokkal néz 
szembe. Jelentős igény van az 
állami és magánberuházások 
középpontba helyezésére, az EU 
versenyképességének javítására, 
a különböző stratégiák közötti 
jobb összhang létrehozására, 
valamint a nemzeti ágazati és 
regionális stratégiákhoz való 
kapcsolódási pontok 
összehangolására. 

A kohéziós politika marad továbbra 
is a fő beruházási szakpolitika, és 
benne rejlik a lehetőség arra, hogy 

jelentősen hozzájáruljon Európa fenn-
tartható fejlődéséhez, az európai gazda-
sági, társadalmi és területi kohézió eléré-
séhez. Az európai projekt lényegét 
fenyegető válságok közepette ezek 
a célok relevánsabbak mint valaha.

A Regionális Fejlesztési Bizottság jól 
koordinálja munkáját az Európai Bizott-
sággal, a Tanáccsal, a Régiók Bizottsá-
gával és a régiók közötti együttműködést 
célzó szervezetekkel. Erőfeszítéseit arra 
összpontosítja, hogy támogatást nyújt-
son a kohéziós politika számára, figye-
lemmel kísérje annak végrehajtását és 
átfogó hatásait, valamint felvázolja jövő-
beli fejlesztésének trendjeit. 

A jövőbeli modernizált kohéziós politiká-
nak teljesítményalapú költségvetésen, 
előzetes feltételrendszereken és tema-
tikus koncentráción kell alapulnia, miköz-
ben kellően rugalmasnak kell lennie 
ahhoz, hogy reagálni tudjon a hirtelen 

felmerülő specifikus szükségletekre. 
Fenn kell tartani az európai szemeszter-
rel és az EU gazdasági kormányzásával 
való kapcsolatokat az esb-alapokból való 
beruházások megfelelő kereteinek 
biztosítására. 

Az európai területi együttműködés (Inter-
reg) már bizonyította hatékonyságát és 
az EU célkitűzéseihez való hozzáadott 
értékeket azáltal, hogy hozzájárul a terü-
leti kohézióhoz és erősíti azt, így fontos 
eszköznek kell maradnia 2020 után is. 

Az elkövetkező néhány évtizedben az urba-
nizáció lesz a meghatározó trend, ami azt 
jelenti, hogy alapvető fontosságúvá válik 
a városokra hatással levő uniós politikák 
megfelelőbb koordinálása.

Jobban össze kell hangolni az EU priori-
tásait, a nemzeti, regionális és helyi 
szükségleteket. Ebben az összefüggés-
ben az EU strukturálisreform-támogató 
programjának további meghosszabbítása 
hozzájárul az uniós alapok hatékonyabb 
és eredményesebb felhasználásához. 
Biztosítani kell az esb-alapok, az ESBA 
és más pénzügyi eszközök fokozottabb 
komplementaritását, ezzel segítve az 
országokat és régiókat abban, hogy élni 
tudjanak az új növekedési potenciáljuk-
kal, valamint növeljék termelékenységü-
ket és versenyképességüket. 

Szeretnék rámutatni az ESBA meghosz-
szabbításának, valamint a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó költségvetési 
rendelet és annak alárendelt jogi aktusai 
felülvizsgálatának fontosságára, ami biz-
tosítja majd a rugalmasságot, egyszerű-
sítést, a multiplikátorhatást és a további 
beruházásokat.

Rendkívül fontos mechanizmusok és szé-
les körű, intézményesített együttműkö-
dési platformok létrehozása az esb-ala-
pok végrehajtása révén elért sikerek és 
azonosított legjobb gyakorlatok nagyobb 
fokú láthatósága és a figyelemfelhívás 
érdekében. 
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