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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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A kohézió kohéziót jelent

A költségvetési vitának a már 
hatékony alapvető fontosságú 
szakpolitikákra kellene 
összpontosítania, nem pedig olyan 
megoldásokat kellene kergetnie, 
amelyek varázsütésre eltüntetik 
a problémákat. Most ambícióra 

van szükségünk, nem pedig 
meghátrálásra, beruházásokra és 
nem megtakarításokra, 
szolidaritásra és nem 
csökkentésekre. A beszédeknek 
összhangban kell lenniük az 
eszközökkel és az erőforrásokkal, 
ezért a többéves pénzügyi keretnek 
a bruttó nemzeti jövedelem 
legalább 1,3 %-át kell megcéloznia. 

Továbbá pedig, bármennyire egyér-
telműnek is tűnik, nem szabad 
elfelejteni, hogy a kohézió kohéziót 

jelent. Természetesen szükség van 
a Szerződések reformjára, ezt azonban 
nem a többéves pénzügyi kereten 
keresztül kellene erőszakosan megvaló-
sítani. Amint elnökünk, José Maria Costa 
emlékeztetett rá februárban, a kohézió 
a szubszidiaritás gyakorlati megvalósu-
lása (EUSZ 5. cikk). Ez a kiemelkedő fon-
tosságú alapelv pedig nem lehet vita 
tárgya. Ezért ha az Európai Unió tiszte-
letben akarja tartani a saját értékeit, 
nem korlátozhatja a kohéziót egy jelzé-

sértékű költségvetés jelképes keretösz-
szegére. Olyan időkben, amikor a bizony-
talanság uralkodik el, feltétlenül meg kell 
őrizni az EU pilléreit. 

A kohéziós politika hatékonyságának 
növelése érdekében alapvető fontosságú 
a rugalmasságra, az egyszerűsítésre és 
a koordinációra irányuló erőfeszítések 
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alapokról a szakértői partneri csoporttal 
folytatott strukturált párbeszéd szakértői 

csoport tagja

a kohézióra, a szolidaritásra és az összes 
uniós régióban történő beruházásra 
vonatkozó célkitűzéseit.

Ezenkívül a kohézió az egységes piac ver-
senyképessége biztosításának előfeltétele, 
és elősegíti a különböző területek közötti 
konvergenciát a célkitűzések és a területi 
fejlesztési politikák tekintetében, valamint 
az adminisztratív módszerek és gyakorla-
tok megosztása vonatkozásában.

A Bizottság egy kb. 25 milliárd EUR költ-
ségvetéssel rendelkező strukturálisre-

form-eszköz létrehozását is javasolja, 
amely a jövőben a kohéziós politika része 
lehetne annak ellenére, hogy közvetlen 
költségvetési támogatást nyújtana a tag-
államoknak. Ez a javaslat igen aggasztó, 
mivel túl sok kérdést vet fel az eszköz legi-
timitása, működési módja és demokratikus 
elszámoltathatósága tekintetében. 

A Tanács és a Parlament közötti érdemi 
tárgyalások azután kezdődnek el, miután 
a Bizottság május 2-án közzéteszi a rég-
óta várt javaslatát a következő uniós 
költségvetésre vonatkozóan, és várha-

tóan 2019 májusáig, az európai válasz-
tások előtt sikerül megegyezni róla.

Bár meggyőződésem, hogy hatékonyabb 
kohéziós politikára van szükségünk, 
megfelelő – a mostanival legalább meg-
egyező értékű – pénzügyi keretösszeg 
szükséges, amelybe a hozzájárulások 
a saját források új formáiból vagy 
a jelenlegi források alaposan felülvizs-
gált, az EU aktuális szakpolitikai és intéz-
ményi szükségleteinek kielégítésére már 
képtelen változatából érkeznek. 
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