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Miért fontos, hogy egy megerősített 
kohéziós politika legyen az EU 
legfontosabb prioritása?
Európának soha nem volt nagyobb szüksége kohéziós politikára, 
mint a mai zavaros és bizonytalan időkben. Az európai egység forog 
veszélyben, megkérdőjelezve az EU egészének jövőjét. 

A globalizációban rejlő lehetőségek 
kiaknázásáról szóló legutóbbi vita-
anyagában az Európai Bizottság 

helyesen felismerte, hogy a feladat „regi-
onális és helyi beruházási szükségletek” 
megcélzása […] „annak biztosítására, hogy 
valamennyi régió élvezhesse a közös piac 
előnyeit és jobban felkészülhessen a glo-
balizáció kihívásaira”. 

Ezért véli úgy a Külső Tengeri Régiók Kon-
ferenciája (CPMR), hogy egy megerősített 
és új erőre kapott, valamennyi régiót lefedő 
kohéziós politika kellene a Bizottság leg-
fontosabb prioritása legyen a következő 
években. Ahhoz, hogy ez valósággá váljon, 
íme néhány legfontosabb üzenetünk 
a jövőre vonatkozóan. 

Először is, úgy gondoljuk, hogy a következő 
kohéziós politika területi dimenzióját még 
tovább kell szélesíteni. Az európai 
projektnek szüksége van a kohéziós 
politikára, hogy elérje az EU célkitűzéseit 
szerte a tagállamokban és régiókban. 
Fontos, hogy az EU célkitűzéseit mindenhol 
megvalósítsák Európában, beleértve az 
olyan konkrét területeket is, mint 
a szigeteken fekvő és legkülső régiók, 
valamint az északi ritkán lakott területek. 

A CPMR a területi, gazdasági és társadalmi 
kohézió premisszájából indul ki, mint 
közösségi célkitűzésekből, az EU szolidari-
tásának szolgálatában. Ezek az alapelvek 
lehetővé teszik a különböző uniós területek 
lakói számára, hogy méltányos módon 
élvezzék a Szerződésben meghatározott és 
a Közösség szakpolitikáiban végrehajtott 
alapvető szabadságok előnyeit. 

Másodszor, a pénzügyi eszközöket illetően 
a jövőképünk a 2020 utáni időszakra 
vonatkozóan konstruktív: ahelyett, hogy 
ellenezné a támogatásokat és a pénzügyi 
eszközöket, a Bizottságnak meg kellene 
határoznia, hogy hol járulnak hozzá 
a pénzügyi eszközök a legnagyobb hozzá-
adott értékkel egy jövőbeli kohéziós politi-
kához, amelynek továbbra is elsősorban 
a támogatásokra kell támaszkodnia. 

Hasonlóképpen, az Európai Stratégiai Beru-
házási Alap hozzáadott értékkel szolgálhat 
Európa átfogó beruházási szakpolitikájá-
hoz, azonban továbbra is kiegyensúlyozat-
lan, mind földrajzi, mind ágazati értelem-
ben. Annak érdekében, hogy a kohéziós 
politika megőrizze központi szerepét a regi-
onális fejlesztés támogatásában, a Bizott-
ságnak egyértelmű határokat kell megál-
lapítania a két eszköz között és 
iránymutatást kell adnia arra, hogy mikép-
pen lehet ezeket a legjobban kombinálni. 

Harmadszor pedig, úgy gondoljuk, hogy 
Európának egy ambiciózus utánkövetési 
stratégiára van szüksége az Európa 2020 
stratégiára vonatkozóan. Valójában a kohé-
ziós politika csak akkor fogja elérni célki-
tűzéseit, ha önmaga is egy átfogó, ambi-
ciózus és hosszú távú európai stratégián 
alapszik, amely a fenntartható növekedést 
és fejlődést célozza meg szerte az EU-ban. 

A CPMR elvárásai magasan maradnak 
a 2020 utáni időszakra vonatkozóan is, 
ám a tét nem kevesebb, mint Európa 
jövője! 

A Külső Tengeri Régiók Konferenciája 
(CPMR) mintegy 160 régiót fog össze 25 
uniós és azon kívüli államból. Mintegy 200 
millió embert képviselve, a CPMR az európai 
terület kiegyensúlyozottabb fejlődése mel-
lett kampányol. Agytrösztként és a régiók 
lobbicsoportjaként is működik, elsősorban 
a társadalmi, gazdasági és területi kohézi-
óra, a tengeri szakpolitikákra és a megköze-
líthetőség kérdésére fókuszálva.
www.cpmr.org
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