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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.  
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Innováció és stratégiai programozás 
a vállalkozások számára 
A kohéziós politika mindig is 
hatékony eszközt biztosított és 
jelentős anyagi támogatást 
nyújtott a versenyképesség, az 
innováció és a társadalmi 
kohézió terén az európai 
régiókban jelentkező komoly 
kihívások leküzdéséhez. 

A kohéziós politika képes arra, hogy 
igazodjon az egyes területek igé-
nyeihez és potenciáljához. 2020 

után ezek a kihívások fokozódni fognak, 
ezért kulcsfontosságú, hogy az Európai 
Unió fenntartsa és megerősítse az állami 
és magánberuházásokat, térségeinek 
harmonikus növekedését és a különbsé-
gek mérséklését elősegítő fő eszközét.

A Confindustria álláspontja szerint ez 
a politika döntő fontosságú a békét és 
a gazdasági növekedést célul kitűző, szé-
lesebb körű európai projekt megvalósulása, 
különösképpen az európai ipar versenyké-
pességét érintő kihívások leküzdése szem-
pontjából. A jövő kohéziós politikájának 
megfelelő erőforrásokat és eszközöket kell 
rendelkezésre bocsátania az úgynevezett 

„negyedik ipari forradalom” alkotóelemei 
– vagyis a termelés és a tudományos és 
technológiai kutatás innovációja, a gyártási 
folyamatok digitalizálása és a készségfej-
lesztés – számára. Emellett nagyobb 
arányban kell a vállalkozásokat bevonnia 
a Horizont 2020-hoz hasonló eszközökkel 
végzett kísérletekbe.

Az egymást kiegészítő módon szakoso-
dott uniós területek közötti együttműkö-
dés a versenyképesség kiegyensúlyozot-

tabb növekedéséhez vezethet, a vissza 
nem térítendő támogatások és kölcsönök 
helyes aránya pedig képes előmozdítani 
a beruházásokat és a kkv-k konszolidáci-
óját. Hasonlóképpen a jövő kohéziós poli-
tikája képes lesz különböző mechanizmu-
sok – például a továbbra is fenntartott és 
koncentráltabb előzetes feltételrendszer 
– révén hozzájárulni a vállalkozások szá-
mára kedvezőbb gyártási struktúrák kiala-
kításához, az igényeikhez jobban idomuló 
közigazgatás létrehozásához, valamint 
a fejlesztésre irányuló állami fellépések 
általános javulásához.

Massimo Sabatini 
A Confindustria regionális 

politikáért és területi kohézióért 
felelős igazgatója, Olaszország

rásokkal rendelkező régiók is részesül-
hessenek belőle.

A jövő kohéziós politikáját mindenekelőtt 
az európai térségekkel való együttműkö-
désben kell kialakítani. Ennek érdekében 
párbeszédet kell kezdeményezni a helyszí-
nen valamennyi helyi és regionális önkor-
mányzattal, reprezentatív szövetséggel és 
az egyéb érdekeltekkel. A párbeszédnek 

elsősorban a jelenlegi kohéziós politika 
hatásaira, hozzáadott értékére, valamint 
annak jobbítására kell összpontosítania.

A párbeszédekre éppen ideális pillanatban 
kerülne sor ahhoz, hogy elgondolkodjunk 
Európa jövőjéről. Történetesen nemrégiben 
fogadtunk el egy álláspontot, amely az 
elkövetkezendő évekre nézve körvonalazza 
az európai kistérségek és régiók jövőjét. 

A CEMR elnökeként felkérem az uniós intéz-
ményeket, hogy kezdeményezzenek konst-
ruktív párbeszédet a helyi önkormányza-
tokkal. A helyi önkormányzatokat pedig 
felkérem arra, hogy a helyi igények és az 
EU jobb összehangolására vonatkozó 
elképzeléseikkel és javaslataikkal járuljanak 
hozzá ehhez a párbeszédhez.  


