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Az uniós kohéziós politika 2020 
után: a hagyományos és az új 
igények támogatása
Brandenburgban az EU kohéziós 
politikája jelentős mértékben hoz-
zájárult az 1991-es német újraegye-
sítést követő átalakulási folyamat 
sikeréhez, valamint a régió ver-
senyképességének és foglalkoztatá-
sának megerősítéséhez. 
E támogatásnak köszönhetően 
Brandenburg 2014-ben bekerült 
az átmeneti régiók számára létre-
hozott támogatási kategóriába.

A pozitív fejlemények ellenére az 
eddig elért eredmények megszi-
lárdításához és elterjesztéséhez 

a régiónak még 2020 után is szüksége 
van az EU támogatására. Mind ez idáig 
ugyanis nem sikerült megvalósítani az 
önellátó gazdasági szerkezet kialakítá-
sára irányuló célkitűzést, és néhány fej-
lődésbeli lemaradást – többek között 
a magánszektorban megvalósuló kutatás 
és innováció alacsony szintjét és a nem-
zetközi gazdasági környezetbe való elég-
telen integráltságot – sem sikerül majd 
2020-ig teljes mértékben leküzdeni. 

A Brandenburghoz hasonló kelet-német 
régiók esetében szükség lenne arra is, 

hogy mérsékeljék az abból fakadó hát-
rányokat, hogy a rendkívül fejlett nyu-
gat-németországi régiók és a maximális 
uniós támogatásban részesülő szomszé-
dos közép- és kelet-európai régiók között 
helyezkednek el. 

Ezért Brandenburg azt kéri, hogy a kohé-
ziós politika valamennyi európai régió-
ban tovább éljen 2020 után is. Az EU 
legfontosabb beruházási politikájaként 
meg kell tartania a többéves pénzügyi 

keretben betöltött kiemelkedő szerepét. 
A kohéziós politika juttatja ugyanis 
érvényre az uniós célkitűzéseket és pri-
oritásokat az európai régiókban. Emellett 
a kohéziós politika által finanszírozott 
projektek láthatóvá és érzékelhetővé 
teszik az EU-t a helyi lakosság számára. 
Ez a kohéziós politika különleges hozzá-
adott értéke Európához.

Bár a kohéziós politikának továbbra is 
elsősorban a kevésbé fejlett régiókra kell 
összpontosítania, Brandenburg úgy véli, 
hogy növelni kell a politika keretében az 
átmeneti és a fejlettebb régiók számára 
biztosított támogatást. Ezek a régiók 
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ugyanis átlag feletti mértékben járulnak 
hozzá a gazdaság erősödéséhez és az 
uniós célkitűzések megvalósításához. 
A jelenleg átmeneti minősítéssel rendel-
kező régiókat célzott és hatékony beru-
házások révén kell támogatni kevésbé 
fejlett területeiken. 

Brandenburg rendkívül kritikusan áll 
ahhoz az elképzeléshez, hogy a kohéziós 
politika rovására hozzanak létre egy 
külön alapot a nemzeti strukturális refor-
mok támogatására, illetve hogy a kohé-

ziós politika súlypontját helyezzék át az 
általános kormányzati strukturális refor-
mokra. A strukturális reformok csak 
akkor képesek fenntartható módon 
működni, ha helyi szinten célzott struk-
turális intézkedések – például az innová-
ció elősegítése, kkv-k támogatása vagy 
szakképzett munkaerő biztosítása – egé-
szítik ki azokat. Ha növelnénk a nemzeti 
strukturális reformokra fordítható erőfor-
rásokat a kohéziós politika ilyen jellegű 
regionális intézkedései rovására, az ron-
taná a támogatás hatékonyságát.

A jövőbeli többéves pénzügyi keretnek 
– a Brexit miatti kezdeti nehézségek elle-
nére – számos új, az EU előtt álló kihí-
vást kell leküzdenie. Ezért Brandenburg 
az EU pénzügyi megerősítését kéri, hogy 
elkerülhető legyen az a helyzet, hogy az 
energetika, az éghajlat-politika, a mig-
ráció és a biztonság terén meghatározott 
jelentős új uniós prioritásoknak verse-
nyezniük kelljen a kohéziós politika 
hagyományos feladataival. 

A megfelelő finanszírozás kulcsfon-
tosságú Európa kohéziója számára
Európa legfőbb beruházási politi-
kájaként a kohéziós politika kulcs-
fontosságú szerepet játszik 
a kutatási és innovációs, energetikai 
és környezetvédelmi, a gyártási 
rendszerek versenyképességével, 
valamint a társadalmi befogadással 
kapcsolatos stratégiai kutatások 
végrehajtásában. A kohéziós poli-
tika 2020 utáni költségvetésének 
csökkentése a szakpolitika „létjogo-
sultságának” elvesztését jelentené. 

Az EU új kihívásokkal találja szem-
ben magát többek között a véde-
lem, a bevándorlás és a biztonság 

terén, amelyek jelentős pénzügyi hatás-
sal vannak az új költségvetésre – utóbbit 
a Brexit is befolyásolja. 

Az Európai Bizottság felszólította a tag-
államokat, hogy növeljék az uniós több-
éves pénzügyi kerethez való hozzájáru-
lásaikat a jelenlegi 1,03 %-ról a GDP-jük 
körülbelül 1,15 %-ára.

Teljes mértékben támogatom az uniós 
költségvetés növelésére irányuló kérel-
met, amely lehetővé teszi a beruházá-
sokhoz szükséges hosszabb távú terve-
zést és stabilitást. 

Ha azonban a tagállamok bele is egyez-
nek abba, hogy növeljék az uniós költ-
ségvetéshez való hozzájárulásaikat, 
a 2020 után időszakban továbbra is 
fennáll egy 15 %-os vagy 30 %-os csök-
kentés lehetősége.

Rendkívül aggódom a potenciális csök-
kentések miatt, amelyek maradandóan 
károsítják a kohéziós politika jövőjét, és 
Európa-szerte növelik a regionális egyen-
lőtlenségeket. A kohéziós politika minden 
régió számára elérhető ambiciózus költ-
ségvetésének megőrzése létfontosságú 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
Európai Unió továbbra is támogassa 
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