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Szilárd, hatékony és látható 
kohéziós politika előmozdítása

Karl-Heinz Lambertz, a Régiók Európai Bizottságának elnöke beszámol arról, hogy a nemrégiben 
elindított #KohéziósSzövetség kezdeményezés miként célozza az európai polgárok figyelmének 
felkeltését az EU legfőbb beruházási politikájára.

Az Európai Unió idén kétségkívül két populista és az egy-
ségére nézve különösen veszélyes fenyegetést került el 
Hollandiában és Franciaországban. A megújulás iránti 

vágyának legfőbb bizonyítéka az Európa jövőjéről szóló vita-
anyagban található, a reform maga azonban jelenleg még 
válaszút előtt áll. 

A reformtörekvések noha már elindultak, a „régi” politikák 
továbbra is veszélyt jelentenek – elsősorban itt a kohéziós poli-
tikára és a közös agrárpolitikára gondolok. Eközben új kihívások 
jelennek meg, mint például a Brexit vagy a polgárok biztonsá-
gának további megerősítésének szükségessége, a védelem, 
a migráció és a menekültek kezelése, valamint a külpolitika. 

Ezek tekintetében hiba lenne téves célokat magunk elé tűzni, 
a Régiók Európai Bizottsága (RB) pedig éppen ezért veszi védel-
mébe a szilárd, hatékony és a polgárok számára is látható 
kohéziós politikát. 

A kohéziós politika megfelelőbb védelme céljából jött létre 
tehát a #KohéziósSzövetség vagy más nevén „Szövetség 
a kohézióért”. A nagyközönség körében igen keveset tudnak 
a kohéziós politikáról, jóllehet az az EU legfőbb beruházási 
szakpolitikája. Valójában az a tendencia figyelhető meg, hogy 
az emberek nincsenek is tisztában azzal, milyen lenne Európa 
a kohéziós politika nélkül. 

Ami az én törekvéseimet illeti, 
számomra a legfontosabb, hogy 

a kezdeményezés, amennyire csak 
lehetséges, kézzelfogható és látható 
legyen, ily módon a lehető legtöbb 

helyi, regionális, nemzeti és európai 
választott képviselőt elérje, ezen 
túlmenően pedig mindazokhoz 

eljusson, akik a kohéziós 
politika hozzáadott értékét napi 

szinten tapasztalják. 
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Az adatok magukért beszélnek

Amint azt az EU pénzügyeinek jövőjére vonatkozó vitaanyag-
ban is hangsúlyozták, nem szabad elfelejtenünk, hogy a 2007–
2013-as időszakban a kohéziós politika a következőknek, 
illetve az alábbi célokra nyújtott pénzügyi támogatást: 121 400 
startup vállalkozás és mintegy 400 000 kkv, a kkv-k és a kuta-
tási központok közötti 94 955 kutatási projekt és 33 556 
együttműködési projekt, 41 600 új, kutatással kapcsolatos, 
hosszú távú munkahely, a transzeurópai közlekedési hálózaton 
belüli 1500 km hosszú vasúti vágány felújítása, és végül 
a humán tőke fejlesztésére irányuló beavatkozások mintegy 
49,7 millió résztvevője – ezeknek az intervencióknak közel 
a fele új készségek megszerzését eredményezte. 

Egy olyan Európa, amely polgárai számára védelmet nyújt – 
különösen a globalizációból eredő kedvezőtlen hatásokkal 
szemben – kohéziós politikájából meríti erejét. Nem véletlen 
az sem, hogy a kohéziós politika polgárok általi támogatott-
sága folyamatosan növekszik, a 2017 júniusi Eurobarometer 
felmérés eredményei is ezt tanúsítják: a polgárok 78%-a véli 
úgy, hogy az uniós regionális beruházások kedvező hatással 
voltak városukra vagy régiójukra. 

Kézzelfogható ez a védelem, hiszen az adatok magukért 
beszélnek – a kohéziós politika mégis azon európai szakpoli-
tikák egyike, amelyet a legtöbb támadás ér, méghozzá pont 
egy olyan kontextusban, ahol a jövőben – legfőképp az Egye-
sült Királyság EU-ból való kilépése miatt – a többéves pénzügyi 
keret drasztikus csökkentésére számíthatunk. 

Véleményem szerint az RB egyedül nem képes megvédeni ezt 
a politikát és elérni a várt eredményeket. A #KohéziósSzövet-
ségen keresztül katalizátor szerepet kell betöltenie az érintett 
területeken gyökeret verő, kohéziót képviselő kezdeményezések 
tekintetében. Ezek a kezdeményezések számosak és jó minő-
ségűek: a városok, a régiók, a civil társadalom, a gazdasági 
világ, szövetségek és hálózatok mind-mind egy új kohéziós 
politika kidolgozását javasolják. 

Az elgondolás valójában nem egyfajta meghatározott kohéziós 
politika megváltoztathatatlan elveinek elfogadása. Épp ellen-
kezőleg, a megoldás annak bebizonyítása, hogy a kohéziós 
politikának alapelvei, illetve a következő három tényezőn ala-
puló hathatós triász mentén kell megújulnia: a területi kohézió, 
a magánszektornak a megfelelő pénzügyi eszközökön keresz-
tüli mozgósítása és a rugalmasabb Stabilitási és Növekedési 
Paktumban való részvétel. 

Az RB „2020 utáni, szilárd és hatékony európai kohéziós politika 
melletti” véleménye hangsúlyozza ezt az irányt: egy, az ambí-
cióinknak megfelelő költségvetés; a területi megközelítésen 

alapuló partnerségi politika elvének megerősítése; az eljárások-
nak – a differenciálás és az arányosság elvén alapuló – drasz-
tikus egyszerűsítése, különösen ami az irányítást és az ellenőr-
zést illeti; az előzetes feltételrendszeren keresztüli strukturális 
reformokhoz viszonyuló szilárdabb kapcsolat; új mutatók az 
alapok elosztására és a szubregionális eltérések figyelembevé-
tele céljából; valamint az eredmények fokozott láthatósága. 

Egyesítsük erőinket

Ezek azok az elvek, amelyek mentén az RB és a helyi hatóságok 
főbb szövetségei (a CPMR, az Európai Régiók Gyűlése, a Euro-
cities, az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) és az 
EHMRS) összegyűltek, hogy létrehozzák a #KohéziósSzövetség 
platformját, amelynek célja, hogy az ezen általános elvek men-
tén azonosítható valamennyi kezdeményezést egy kalap alá 
gyűjtsék. Az RB ily módon a területek és a polgárok kéréseinek 
intézményi szóvivőjévé válhat a jövőbeni többéves pénzügyi 
kerettel kapcsolatos tárgyalások során, valamint azon jövőbeni 
rendeletek kidolgozása tekintetében, amelyek majd az európai 
strukturális és beruházási alapok felhasználását irányítják. 

Az RB 2017. május 12-i véleményének elfogadását és 
a #KohéziósSzövetség május 18-i elindítását követően október 
9-én „A régiók és városok európai hetének” keretén belül hiva-
talosan is elindítjuk a platformot. 

Ami az én törekvéseimet illeti, számomra a legfontosabb, hogy 
a kezdeményezés, amennyire csak lehetséges, kézzelfogható 
és látható legyen, ily módon a lehető legtöbb helyi, regionális, 
nemzeti és európai választott képviselőt elérje, ezen túlmenően 
pedig mindazokhoz eljusson, akik a kohéziós politika hozzá-
adott értékét napi szinten tapasztalják. 

A szövetség e célból az Európai Parlament Regionális Fejlesz-
tési Bizottsága és az RB Területi Kohéziós Bizottsága közötti, 
október 10-i találkozó középpontjában áll majd. Fontos, hogy 
ezeket az üzeneteket Creţu biztossal együtt november 15-én 
továbbítsuk az Általános Ügyek Tanácsának, hogy folytassuk 
a figyelemfelkeltést azon tagállamok tekintetében, amelyek 
Európa jövőjének szempontjából kulcsfontosságú költségvetési 
határozatok meghozatalára készülnek. 

A szövetséggel együttműködésben minden energiánkat a kohé-
ziós politika védelmére fogjuk összpontosítani valamennyi 
európai polgár érdekében.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://cor.europa.eu/hu/Pages/home.aspx


