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Beruházni a városokba a helyi 
fejlődés fellendítése érdekében
Tekintettel arra tényre, hogy a 
kohéziós politika a gazdasági 
növekedéssel és munkahelyterem-
téssel kapcsolatos beruházások-
hoz nyújtott pénzügyi támogatás 
legjelentősebb forrása, a romániai 
önkormányzatok támogatják a 
kohéziós politika egyszerűsítését, 
amely következetes megközelítést 
alkalmaz a városokkal 
kapcsolatban. 

A fenntartható városfejlesztéshez 
nyújtott költségvetési támoga-
tásnak arányosan kell viszonyul-

nia ahhoz, hogy milyen létfontosságú 
szerepet játszanak a városok az orszá-
gok növekedésében és fejlődésében. 
A helyi önkormányzatok képesek arra, 
hogy a kívánt eredmények elérése 
érdekében hatékonyan használják fel a 
rendelkezésre álló erőforrásokat, ami-
nek során alkalmazkodnak a polgárok 

egyre inkább eltérő szükségleteihez, 
előrejelzik azokat, és haladéktalanul 
reagálnak azokra, valamint a kedvez-
ményezettek rendelkezésére állnak, és 
elszámolással tartoznak nekik. A helyi 
önkormányzatok azok, amelyek kezde-
ményezhetik saját városuk versenyké-
pes és a lakók számára is vonzó 
központtá történő átalakítását.

Az egységes szabályozási keret és az 
európai alapok elosztásával kapcsolatos 
új kritériumok bevezetése hozzájárul 
a régiók és városok aktuális valóságá-
hoz, szükségleteihez és prioritásaihoz 
való jobb alkalmazkodáshoz. A partner-
ség elvének, valamint a helyi és regio-
nális önkormányzatok kohéziós politika 
végrehajtásában betöltött aktív szere-
pének a megerősítése, továbbá a helyi 
fejlesztés integrált stratégiákon keresz-
tül történő fellendítését és támogatását 
szolgáló eszközök ösztönzése még 
inkább hozzájárulhat a fokozottabb regi-
onális egyenlőtlenségek kockázatának 
enyhítéséhez.

A 2020 utáni jövőt illetően hiszünk az 
egyszerűsített kohéziós politikában, 
amely az erőforrásokat pozitív előtörté-
nettel rendelkező és a polgárokra ked-
vező hatást gyakorló sikeres programokra 
összpontosítja, valamint a tájékoztatási 
és ismeretterjesztési tevékenységek 
megerősítésében.  
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2010-ben és 2011-ben Alsó-Ausztria más 
régiókkal és szervezetekkel közösen meg-
kezdte az arra irányuló munkát, hogy az 
európai kohéziós politikát a 2014-2020-
as finanszírozási időszakban valamennyi 
uniós régióban folytassák. 2016-ban a 27 
uniós tagállam lakosságának 83 %-át kép-
viselő 342 regionális és tartományi part-
ner csatlakozott felhívásunkhoz, hogy az 
Európai Unió regionális politikája 2020 
után is folytatódjék. 

2018 januárjában ismertettem a hálózat 
kéréseit a Bizottság elnökével, Jean-
Claude Junckerrel. A Régiók Bizottságá-
ban létrejött #CohesionAlliance-szel 

közösen a következő többéves pénzügyi 
kerettel kapcsolatos tárgyalásokban is 
aktívan részt vettünk.

Kéréseink közül több is bekerült a kohé-
ziós politikával kapcsolatos, 2021-
2027-re vonatkozó Európai Bizottsági 
javaslatokba. Ezek közé tartozik az az 
elvárás, hogy a Kohéziós Alapok vala-
mennyi régió rendelkezésére álljanak, 
valamint az, hogy változatlanul hang-
súlyt kapjon a határokon átnyúló együtt-
működés, az uniós forrásokat az európai 
hozzáadott értékkel rendelkező terüle-
tekre koncentrálják, és egyszerűsítsék az 
ügyintézést. 

A november 28-án az Európai Parla-
mentben megrendezésre kerülő 10. 
európai innovációs csúcstalálkozón 
kerül sor a következő lépésre. Európa 
régiói megmutatják, hogy az innováció 
a növekedés, foglalkoztatás és fejlődés 
szempontjából prioritást élvez, ezért 
nem lehet arra a kohéziós politikától 
elkülönülve tekinteni. Mindkettő hoz-
zájárul a régiók és városok fejlődésé-
hez, hogy erős és biztonságos közös 
Európát biztosítson valamennyi polgár 
számára. 


