
14

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.
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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.  


