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Az Európai Régiók Gyűlése egy 
eredményorientált 2020 utáni kohéziós 
politika érdekében
Az Európai Régiók Gyűlése hisz a kohéziós politika új jövőképében, 
amely szerint az egy egyszerű és egész Európában eredményeket 
elérő támogatási mechanizmus.

Európa régiói minden nap dolgoznak 
a kohéziós politikával, javaslatokat 
téve a „terepről”, egy jobb jövő 

érdekében. Az Európai Régiók Gyűlése 
létrehozott egy kohéziós politikai munka-
csoportot, amely 2016. június 1-jén nyi-
latkozatot fogadott el az ausztriai Sankt 
Pölten-ben. Ez a nyilatkozat négy területet 
azonosított: egy hosszú távú jövőkép; egy-
szerűsítés és ellenőrzés; az európai struk-
turális és beruházási alapok összevonása 
más alapokkal; valamint a többszintű 
kormányzás és a túlszabályozás.

A kohéziós politikát újra kell formálni az 
EU jövőbeli kihívásainak kezeléséhez. Az 
esb-alapok értéke nőni fog a nyilvános-

ság szemében a Brexitet, az EU-költség-
vetésének csökkentését és az új uniós 
kihívások felmerülését követően. a kohé-
ziós politika ellen szól annak alacsony 
hasznosulási mutatója és nehézkes vég-
rehajtási mechanizmusa. Azonban az 
esb-alapok hozzáadott értéket hoztak. Az 
egyetlen előremutató út egy eredmény-
orientált kohéziós politika, egyértelmű 
uniós célok és egyszerű végrehajtási 
mechanizmusok minden kedvezménye-
zett számára.  

A régiók főbb gazdasági, társadalmi és 
területi kihívásai kell, hogy a 2020 utáni 
kohéziós politika jövőképének gerincét 
alkossák. Támogatások biztosításával 
a régióikban az energiagazdálkodás, 
a klímaváltozás és a társadalmi integ-
ráció terén a kohéziós politika több lesz, 
mint egy, az európai régiók közötti jöve-
delmi különbségek csökkentését célzó 
mechanizmus. a polgárok életminősé-

gének javítása szerte Európában 
a kulcsfontosságú a támogatásokra 
fordított minden euró mögött. Egy, 
közös európai célkitűzéseket képviselő 
Európa jövőjéről alkotott képnek útmu-
tatást kell adnia és el kell érnie, hogy 
a kedvezményezettek sajátjuknak 
tekintsék az elért eredményeket és fele-
lősséget érezzenek azokért.  

A megújított végrehajtási mechanizmu-
soknak meg kell akadályozniuk a túlsza-
bályozást, egységes szabálykönyvet kell 
adniuk a különböző esb-alapokhoz, 
valamint a hibaarányokkal és az adott 
program méreteivel arányos, differen-
ciált ellenőrzési eszközrendszert kell 
alkalmazniuk.  
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Az Európai Régiók Gyűlése a tágabb érte-
lemben vett Európa régióinak legnagyobb 
független hálózata, amely 35 ország 
régióit tömöríti. Mindig aktív szerepet 
játszott a kohéziós politikáról folytatott 
vitákban. Tavaly szeptemberi „Erős, meg-
újított regionális politikát 2020 után az 
összes régió számára” kezdeményezését 
több mint 300 regionális elnök írta alá. 
http://aer.eu/ 
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