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A 2020 utáni kohéziós politika: 
egyszerűbb mindenki számára

A kohéziós politika biztosítja 
a tagállamok társadalmi-
gazdasági fejlődésének 
mozgatórugóját jelentő kedvező 
változások alapjait. Jelentős 
mértékben csökkentette a régiók 
közötti és a közigazgatási szintű 
különbségeket. Emellett pedig 
jelentősen hozzájárult az EU 
növekedéséhez. A következő 
hónapokban tengernyi feladat vár 
ránk a következő programozási 
időszakra vonatkozó (2020 utáni) 
kohéziós politikai keret 
kidolgozásával kapcsolatban. Mi 
is az, amire leginkább 
összpontosítanunk kell?

A kohéziós politika a tagállamok 
célirányos fejlesztésére irányuló 
beavatkozásaival erősíti a régiók 

versenyképességét, hozzájárul az EU-n 
belüli reálkonvergenciához, valamint 
támogatja az egységes piac teljes körű 
megvalósítását. A kohéziós politikának 
– az EU legfőbb beruházási politikája-
ként – a jövőben is a regionális fejlő-
désre fókuszáló, stabil és szilárd esz-
köznek kell maradnia. 

Véleményem szerint e politikának hosz-
szú távú stratégián és irányításon kell 
alapulnia végrehajtásának mindhárom 
szintjén, azaz európai, nemzeti és regi-
onális/lokális szinten egyaránt. A barát-
ságos beruházási környezet, a hatékony 
felhasználás és a stratégiai célok eléré-
sének előfeltétele a felelősségteljes 
kormányzás. Ezen túlmenően lehetővé 

teszi az EU-n belüli életünket esetlege-
sen befolyásoló, előre nem látható glo-
bális és európai kihívásokra való rugal-
mas reakciót. 

Szükségünk van olyan uniós eszközökre, 
amelyek eredményeit az egyes polgárok 
mindennapi életük során tapasztalhatják. 
A jövőben lehetőségünk nyílik arra, hogy 
a kohéziós politikát még láthatóbbá és 
érthetőbbé tegyük valamennyi uniós tag-
államban. A számos uniós támogatási 
program közötti megfelelőbb koordiná-
ció, a komplementaritások figyelembe-
vétele és a szinergiák azonosítása is 
a 2020 utáni kohéziós politika előtt álló 
kihívások közé tartozik. 

A kohéziós politika végrehajtását a terü-
leti partnerek és vállalkozások bevoná-
sával hálózatorientálttá kell tenni az 
együttműködés horizontális és vertikális 
szintű megvalósítása céljából. A minisz-
tériumunk Csehországban olyan nyílt 
partnerségek platformjainak teljes körű 
megvalósításán dolgozik, amelyek kere-
tében az érintetteknek lehetőségük nyílik 
a kohéziós politika jövőjének megvitatá-

sára. Emellett bármely jövőbeni döntés 
alapjának megteremtése céljából ösztö-
nözzük a multinacionális platformokkal 
kapcsolatos megbeszéléseket, amelyekre 
fel is készültünk.

Meg kell ragadnunk tehát a kohéziós 
politika jelentőségére való figyelemfel-
keltés lehetőségét. Valamennyi tagállam 
köteles együttműködni a Bizottsággal 
a kohéziós politika jövőbeni formájának 
kialakításával kapcsolatban, figyelembe 
véve a levont tanulságokat és újjáépítve 
a bizalmat minden lehetséges szinten. 
A végrehajtás egyszerűbb, kevesebb 
adminisztratív teherrel járó rendszere 
most valósággá válhat, és egy ilyenfajta 
rendszer kialakítása iránt mi kötelezett-
séget vállaltunk. Egy másik fontos 
tényező a megosztott irányítás, amely 
voltaképpen a közös kötelezettségválla-
lások kinyilvánítása, és erősíti a Bizott-
ság és a tagállamok közötti politikai 
szerepvállalást. 
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