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A többéves pénzügyi keret 
programozása során 
Horvátország számára 
különösen fontos az, hogy 
fennmaradjon a hagyományos 
politikák – vagyis a kohéziós 
politika és a közös agrárpolitika 
– jelenlegi státusza. A regionális 
fejlesztésért és az uniós alapokért 
felelős miniszter, Gabrijela Žalac 
ismerteti a kohéziós politika 
2020 utáni jövőjével kapcsolatos 
horvát álláspontot, bemutatva 
országának helyzetét és 
egyértelműen meghatározva 
prioritásait.

Véleményem szerint létfontosságú, 
hogy a kohéziós politika továbbra 
is az EU hatékony eszköze marad-

jon, és mint ilyen, a jövőben is hozzájárul 
majd a jelentős gazdasági, társadalmi és 
területi különbségek csökkentéséhez, 
valamint az európai gazdaság nemzetközi 
versenyképességének fokozásához. 
A kohéziós politika elősegíti a gazdasági 
növekedést és a fenntartható fejlődést, 
Horvátországban az állami beruházások 
lényeges forrása. Horvátország amellett, 
hogy tevékenyen részt vesz az uniós 
intézmények életében, tagja a kibővített 
Visegrádi csoportnak is, amelynek keretén 
belül aktívan hozzájárul a kohéziós poli-
tika jövőjéről folytatott eszmecserékhez.

Becslések szerint 2015 és 2017 között 
a kohéziós politika az állami beruházások 
80  %-át tette ki Horvátországban, ami az 

EU-28 8,5  %-os átlagához képest rendkí-
vül magas arány. Ez egyértelmű jele 
annak, hogy a társfinanszírozás nemzeti 
összetevőjének növekedése országonként 
eltérő, és minden tagállam saját körülmé-
nyeinek megfelelően reagál. 

A nemzeti társfinanszírozás mindenkép-
pen hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi 
érintettben kialakuljon a felelősségérzet. 
Az egyes országok és régiók jelentős 
fejlődésbeli különbségei miatt azonban 
a társfinanszírozás mértékének növelése 
nem biztosítana hozzáadott értéket 
a kohéziós politika számára. Ezért mi azt 
támogatjuk, hogy az európai strukturális 
és beruházási alapok nemzeti kereteiben 
maradjon fent a nemzeti társfinanszíro-
zás jelenlegi minimumértéke és a nem-
zeti költségvetésekből finanszírozott 
hozzájárulás.

A hagyományos megőrzése 
és befektetés a jövőbe
A felújított Szent Miklós erőd Šibenikben (Horvátország).
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Jövőbeli prioritások

A jövő kohéziós politikájának kulcsfontos-
ságú elemeit vizsgálva, nézetem szerint 
kulcsfontosságú a beruházás prioritások 
mentén történő megvalósítása. Horvátor-
szág továbbra is erőteljesen támogatja 
a jelenlegi programozási időszak alatt 
finanszírozott „hagyományos” kohéziós 
politikai prioritásokat, mivel számunkra 
azok a 2020 utáni időszakban is ugyan-
olyan fontosak maradnak. 

A többéves pénzügyi keret tekin-
tetében támogatjuk a jelen-
legi hétéves időtartam 
fennmaradását, a jogsza-
bály- harmonizációhoz és az 
operatív programok elfogadá-
sához szükséges idő miatt 
ugyanis elengedhetet-
len a hosszú távú 
kiszámíthatóság. 

Emellett megfelelőnek tartjuk a jelenlegi 
n+3-as szabályt, és véleményünk szerint 
optimális a támogatás kiosztást követő fel-
használására biztosított további három év. 

A kohéziós politika végrehajtási eszközeit 
illetően támogatjuk, hogy a vissza nem 
térítendő támogatás maradjon a végre-
hajtás fő eszköze, ugyanakkor megfonto-
landónak tartjuk azokat az értékeléseket, 
amelyek szerint a pénzügyi eszközök 

hatékonyan használhatók, különösen 
a pénzügyileg életképes beru-

házáspolitikai területeken 
biztosított támogatásokkal 

kombinálva. 

Szeretném felhívni a figyelmet az euró-
pai területi együttműködés jelentőségére 
is, amely kiváló lehetőséget biztosít arra, 
hogy valamennyi szinten összehangolt 
és stratégiai együttműködést alakítsunk 
ki más európai országbeli és régióbeli 
partnerekkel. 

Mindenképpen szükség van arra, hogy 
továbbra is feltárjuk a hiányosságokat, 
biztosítsuk az esb-alapok és más uniók 
források közötti szinergiát és komplemen-
taritást, valamint javítsuk a kohéziós poli-
tika végrehajtásának hatékonyságát. 
A beruházás folyamatosságának biztosí-
tása érdekében várakozásaink szerint 
egyszerűbb lesz a programozási időszakok 
közötti átmenet, és gyorsabban kezdetét 
veszi az új finanszírozási időszak. 

Gabrijela Žalac, Horvátország regionális 
fejlesztésért és uniós alapokért felelős 
minisztere 
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