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A régiók bevonása és a szolidaritás 
megőrzése 

A 2020 utáni időszakban meg 
kell erősíteni a kohéziós politika 
– az intelligens szakosodási 
stratégiákhoz és a városfejlesztési 
menetrendhez hasonló – 
hatékony folyamatait.

Napjainkban a dél-nyugat-finnor-
szági régió jó teljesítményt nyújt. 
Ez nem mindig volt így, de a ten-

geri és a gyáripari ágazatra összpontosuló, 
növekvő beruházásoknak köszönhetően 
egyre nagyobb teret nyer a gazdasági 
növekedés. Bár a fellendülés pozitív fejle-
mény, újfajta kihívásokat is támaszt a régi-
óban – biztosítani kell ugyanis a növeke-
déshez szükséges pénzügyi eszközöket és 
szilárd hátteret.

A Balti-tenger szívében elhelyezkedő régió 
fekvése kézenfekvő lehetőséget kínált 
a dél-nyugat-finnországi szereplők szá-
mára az uniós balti-tengeri stratégiában 
(EUSBSR) való részvételhez és a stratégia 
megvalósításához. Ez a makroregionális 
stratégia kiváló keretet kínált a határon 
átívelő együttműködéshez, mivel a tengeri 
határok mindig is jelentős tényezőnek 
számítottak a régióban. 

A Dél-Nyugat-Finnországi Regionális 
Tanács ad helyet Finnország egyetlen 
Interreg irányító hatóságának, a Közép- 
balti-tengeri programnak, ezért a tanács 
első kézből szerez tapasztalatokat az 
aktív és eredményorientált határon átívelő 
együttműködés hozzáadott értékéről. Az 
a lehetőség, hogy a kohéziós alapok 
támogatásával együttesen dolgoznak 
a közös kihívásokon és erősségeken, 

új ötleteket és megoldásokat hoz a régió 
számára, és ez a jövőben is erőteljes 
támogatásban fog részesülni.

A regionális fejlesztési szakemberek 
növekvő várakozással néznek a 2020 
utáni kohéziós politika elé. Jelentős az 
igény az uniós kohéziós politika következő 
generációja iránt, nem elegendő azonban, 
ha a reform csupán technikai jelleget ölt, 
hanem annak a régiók fenntartható gaz-
dasági, társadalmi és környezeti fejlesz-
tésének irányába mutató szisztematiku-
sabb megközelítésen kell alapulnia. 

A tematikus koncentrációt agilitással és 
rugalmassággal kell ötvözni. A régiók jövő-
képének megvalósításához és a szükséges 
lépések megértéséhez elengedhetetlen 
a folyamatok egyszerűsítése és rugalmas-
sága. Fokozni kell a rugalmasságot anélkül, 
hogy növelnénk annak lehetőségét, hogy 
a Bizottság vagy a tagállamok forrásokat 
vonjanak el a régiótól. 

Végül pedig – szem előtt tartva a kohé-
ziós politika lényegét – meg kell őriz-
nünk valamennyi régió részvételét és 
a szolidaritást.  

A kohéziós politika az uniós 
szolidaritás fontos eszköze

A kohéziós politikának látható 
– többek között pénzügyi – 
szerepet kell vállalnia az Európai 
Unió valamennyi régiójában, 
főként az Unió számára 
egyértelműen hozzáadott értéket 
termelő tevékenységek 
támogatásában.

A kohéziós politika a beruházások fő 
finanszírozója – különösen a hát-
rányos helyzetű régiókban. 

Ugyanakkor a fejlett régiókban is jelen-
tős lendületet ad a gazdasági fejlődés-
nek és az innovációnak. 

Mostanáig a kohéziós politika Karintiá-
ban a kutatás-fejlesztésre és az innová-
cióra helyezte a hangsúlyt. Az új kihívá-

sok leküzdése érdekében azonban 
a továbbiakban a tematikus koncentráció 
mentén kell tevékenykednie – különösen 
a fejlett régiókban. 

Ahhoz azonban, hogy sikeressé és a szo-
lidaritás hatékony eszközévé válhasson, 
a kohéziós politika reformjára van szük-
ség. Ez különösen azokra a régiókra 
érvényes, ahol az esb-alapok csupán 
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Miért van szükségünk erős kohéziós 
politikára?
Az Európai Unió számos vetülete 
került górcső alá, többek között 
a kohéziós politika, amelynek létjo-
gosultsága is megkérdőjeleződött. 

Amíg az Európai Tanácsban és 
a Bizottságban zajlik a vita, a váro-
sok és a régiók állásfoglalása 

egyértelmű. Mi úgy véljük, hogy a kohé-
ziós politikának nemcsak hogy az Unió 
egyik alapvető szakpolitikájának kell 
maradnia, hanem meg is kell erősíteni azt. 

Miért is támogatjuk a kohéziós politika 
fennmaradását? Azért, mert bizonyítja az 
emberek számára, hogy az EU törődik 
velük. 2007 és 2013 között lehetővé 

tette, hogy egyedül Olaszországban több 
mint 60 000 munkahely jöjjön létre.

Ez csupán egyetlen példa arra nézve, 
milyen változást hoz a kohéziós politika 
az uniós térségek életében.

Az Európai Települések és Régiók Tanácsa 
(CEMR) ezért támogatja egy előre 
 meghatározott költségvetés meglétét, 
hogy a tehetős és a szegény régiók 
 reagálni tudjanak legsürgetőbb kihívása-
inkra, mint például a migrációra és az 
éghajlatváltozásra.  

A kohéziós politika jelenlegi formájának 
fenntartása azonban nem elegendő: egy-
szerűsíteni kell a támogatáshoz való 
hozzáférést, hogy a csekélyebb erőfor-

viszonylag kis mértékben járulnak hozzá 
a regionális és gazdasági fejlődéshez. 

Ennek az alapvető fontosságú reformnak 
magában kell foglalnia az arányosság 
elvének tényleges alkalmazását és 
a szubszidiaritási elvek érvényesítését. 
Emellett végre kell hajtani egy valódi és 
széles körű egyszerűsítést, és a kohéziós 
politikát össze kell hangolni más szak-
politikai területekkel (pl. A Horizont 2020 
programmal).

A klasszikus határ menti régiónak szá-
mító Karintia számára szintén elsőrendű 
fontosságú, hogy mindhárom dimenzió-
ban – határokon átnyúló, transznacioná-
lis és interregionális – folytatódjon az 
európai területi együttműködés (Inter-
reg). Ez az eszköz ugyanis valódi európai 
integrációt és együttműködést valósít 
meg, és – főként a kisebb régiók szá-
mára – gyakran az egyetlen lehetőséget 

biztosítja arra, hogy megfelelő megol-
dást találjanak az új kihívásokra. 

Hozzáadott érték szempontjából a mak-
roregionális stratégiák (EUSALP, EUSDR) 
szintén az együttműködésn és a straté-

giai politikai hálózatépítés jelentős esz-
közét képviselik. A stratégiai célok 
kitűzése megkönnyíti egy, a regionális 
kihívások figyelembevételével kialakított 
integrált megközelítés végrehajtását. 

Ez magában foglalja a közösség szintjén 
irányított helyi fejlesztés folytatását 
(és egyszerűsítését). A 2014–2020-as 
időszakot Karintia azzal kezdte, hogy – 
a határon átnyúló regionális fejlesztés 
ambiciózus kísérleteként és a LEADER- 
megközelítés kiterjesztéseként – a közös-
ség szintjén irányított helyi fejlesztést 
átültette az Olaszország–Ausztria Interreg 
programba. Karintia komolyan kéri, hogy 
a közösség szintjén irányított helyi fejlesz-
tésre szolgáló eszköz 2020 után is a ren-
delkezésére álljon.  

Armin Schabus 
Uniós programkoordinátor,

Karintiai Regionális 
Kormányhivatal, Ausztria

Stefano Bonaccini
Emilia-Romagna tartomány, 

valamint az Európai Települések 
és Régiók Tanácsának 

(CEMR) elnöke


